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Livrări suplimentare ia export
Colectivele
muncitorești
dintr-un număr de 11 uni
tăți economice din județul
Timiș au îndeplinit ihainte
de termen sarcinile de plan
la export pe 9 luni. Rezul
tate deosebite privind livra
rea de produse în devans
partenerilor de peste hotare
au înregistrat întreprinderile
de aparate electrice de mă-
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Pod metalic pentru canalul
Dunăre — fVlarea Neagră
Colectivului de muncă de
la întreprinderea de utilaj
chimic și forjă Rimnicu
Vilcea i-a revenit sarcina
de a executa o importantă
lucrare destinată canalului
Dunăre — Marea Neagră.
Este vorba despre un pod
spațial de șosea care ur
mează a fi amplasat în
punctul Basarabi. El are o
deschidere de 105 metri li
niari și o greutate de 450
tone și a fost realizat pe

Pentru recolte sporite în anul viitor

ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE TOAMNĂ

Statei
-la timpul optim și de bunăcal
______
în toată țara se desfășoară intens
lnsămînțarea cerealelor de toamnă.
Pînă in seara zilei de 28 septem
brie au fost însăminjate 554 000
.hectare cu orz de toamnă — reprezentind 67 la sută din suprafața
cultivată — și 304 000 hectare cu
grîu și secară — 13 la sută din pre
vederi. Unitățile agricole din jude
țele Dolj. Vilcea, Vrancea, Bacău,
Neamț, Cluj, Alba, Sălaj, Si
biu, Mehedinți, Mureș și Bistrița-Năsăud au încheiat semă
natul orzului, iar în județele Vas
lui. Covasna și Sibiu au fost însămintate jumătate din suprafețele
prevăzute a se cultiva cu grîu. în
zilele care urmează, ritmul semă
natului va trebui să se intensifice
și mai mult, astfel încît lucrările
6ă se încheie în perioada optimă.
îndeplinirea sarcinii trasate de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretarul general al partidului, la
Consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. din 19—20 august, de a se
obține în *983 o recoltă medie de.
cel putyZ' 1J500 kg grîu la hectar
pe înt?' a suprafață impune ca
pretu^d ni, in țoate unitățile agrico. . .dată cu intensificarea semănatum, să fie respectate cu cea
mai mare răspundere normele teh
nice stabilite, executindu-se lucrări
de calitate.
Cei dlntîi care au datoria să
asigure respectarea tuturor ele
mentelor cuprinse in tehnologia

cerealelor păioase, respectiv a griu
lui și orzului, sint inginerii agro
nomi din unitățile agricole. Majo
ritatea specialiștilor din agricul
tură acționează cu răspundere
pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a întregii activități des
fășurate în campania de toamnă.

stabilite pentru încadrarea semăna
tului în limitele timpului optim.
Conducerea partidului a subliniat
în repetate rînduri că specialiștii
din agricultură poartă răspunderea
deplină în fața statului, a partidu
lui, i întregului popor pentru res
pectarea strictă a prevederilor de

Pretutindeni, specialiștii, cadrele de conducere din
unități să-și desfășoare activitatea în mijlocul meca
nizatorilor, organizînd cît mai bine munca, asigurînd
pregătirea temeinică a solului, folosirea de semințe
de calitate și respectarea densității stabilite
Dar din analizele efectuate pe te
ren se desprinde și faptul că unii
specialiști nu au ințeles spiritul
noilor exigențe subliniate la con
sfătuirea de lucru de lă C.C.
al P.C.R. din luna august. Ca atare,
ei nu urmăresc ca mecanizatorii să
execute arături uniforme și bine
mărunțite ; sau uneori acceptă să se
are terenurile fără ca acestea să
fie curățite de resturile vegetale ;
ori nu supraveghează modul în care
se execută fertilizarea terenurilor
cu îngrășăminte chimice ; sau ne
glijează însușirile biologice ale se
mințelor ; ori încalcă termenele

plan, pentru stabilirea și aplicarea
in fiecare unitate a întregului com
plex de lucrări agrotehnice care să
ducă la creșterea continuă a pro
ducției și sporirea eficienței econo
mice, Așadar, specialistul agricol a
fost investit cu sarcini și împuter
niciri care-1 îndreptățesc să acțio
neze ca atare.
Desigur, pentru a determina apli
carea corectă a tehnologiilor acum,
la insămînțări. specialistul nu este
singur ; el trebuie să se bazeze pe
sprijinul organizațiilor de partid
din unitățile agricole, al comitete
lor comunale de partid, care au da
toria să-1 ajute in toate acțiunile pe

care Ie întreprinde pentru aplicarea
cu exigență a tehnologiei stabilite la
cerealele păioase. Există insă și
specialiști care se desprind cu greu
de birouri, de hirtii, care nu se află
permanent alături de mecanizatori
atunci cind aceștia pregătesc tere
nul sau insămințează. De aici și
necesitatea ca inginerul agronom,
ceilalți specialiști din agricultură
să se integreze organic în activita
tea care se desfășoară acum in
Cîmp, să se afle permanent in mij
locul mecanizatorilor, al celorlalți
oameni ai muncii care participă la
semănat,
însămințările de toamnă vor dura
mai puțin de 15 zile. Timpul de
lucru în cîmp este bun și, de aceea,
cerința practică în momentul de
față este ca în fiecare unitate agri
colă. în fiecare consiliu agroindus
trial să se realizeze zilnic la semă
nat viteze de lucru la nivelul ma
xim al posibilităților. Pretutindeni,
specialiștii, cadrele de conducere
din unități au datoria să-și desfă
șoare activitatea din zori și pînă
seara pe cimp, acolo unde se sea
mănă cerealele de toamnă, să exer
cite un control ferm și exigent pri
vind calitatea lucrărilor executate,
respectarea adîncimii arăturilor,
pregătirea temeinică a solului, asi
gurarea încă de lă semănat a den
sității optime de plante pe metru
pătrat, spre a se pune baze solide
recoltelor din anul viitor.

transformatoare cu parametri înalți
Acfionînd pentru diversi
ficarea continuă a fabrica
ției, colectivul . întreprinde
rii de transformatoare și
motoare electrice din Filiași
își
îmbogățește continuu
gama sortimentală. Au fost
finalizate lucrările la primul
lot de transformatoare elec
trice de 630 kilovolți amperi
la 33 kilovolți realizate în
premieră națională. După
cum ne-a informat ingine
rul șef al unității. Constan
tin Bărbulea, noile trans
formatoare sint executate'
după tehnologii moderne,
bobinajul fiind confecționat
din conductori emailați, iar

PROIECTUL LEGII
privind protecția plaitelBr caliivaie
pesîicittr
si a păMer si r
b

In conformitate cu hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., se supune dezbaterii publice proiectul Legii privind protecția plan
telor cultivate și a pădurilor și regimul pesticidelor.
Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la acest proiect vor
fi adresate Marii Adunări Naționale, Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare și Ministerului Silviculturii.

Pe noua platformă siderurgică
~ ~.s ■Combinatului din Călan a fost
finalizat un important obiectiv
economic al actualului cincinal :
furnalul de mare capacitate nr.
4, unde echipele furnaliștilor
Iustin Sterian și Gheorghe
Hritcu.au elaborat prima șarjă
de fontă. De subliniat' că odată
cu intrarea în producție a noului
furnal vor fi, satisfăcute în mai
bune condiții cerințele de
fontă pentru turnătorii. (Sabin
Cerbu).

la izolația de capăt s-a re
nunțat la utilizarea hîrtiei,
aceasta înlocuindu-se cu un
inel special care asigură o
calitate superioară. Aplica
rea noilor tehnologii a con
dus la reducerea consumu
lui de metal pe produs cu
10 la sută, a celui de ulei cu
20 la sută, iar productivita
tea muncii a sporit cu 30 la
sută. Tot în premieră națio
nală, colectivul unității din
Filiași a mai executat un
lot de transformatoare de
25--250 kVA, climatizate, ele
răspunzînd normelor inter
naționale
de
exploatare,
(Nicolae Petolescu).

MUREȘ:
în acest an — peste 2 200 apartamente
Spațiul locativ al orașelor
județului Mureș a sporit în
acest an cu 2 244 aparta
mente, înălțate după proiec
te care pun în valoare tra
dițiile arhitectonice locale,
cele mai multe blocuri au
fost construite cu precădere
în localitățile Tg. Mureș,
Sighișoara, Reghin. Tirnăveni. Luduș și Sovata. In
prezent, lucrătorii Trustului

Calitatea lucrărilor la semănatul griului - o preo
cupare de zi cu zi a mecanizatorilor și specialiș
tilor de la C.A.P. Crînguri, județul Dîmbovița

Foto : S. Cristian

de construcții-montaj Mureș
depun
eforturi
susținute
pentru realizarea ultimelor
901 aoartamente din planul
pe anul în curs. De aseme
nea. de locuințe confortabile
au beneficiat în acest an nu
meroși specialiști din comu
nele Valea Largă, Zau de
Cimpie. Iernut. Gurghiu și
din alte sate ale județului.
(Gh. Giurgiu).

GAZELE NATURALE
producții la un nivel

CĂLAN:
Un nou furnal a
început să producă

baza unui proiect îndrăzneț,
executat de specialiști de la
Facultatea de drumuri și
poduri din cadrul Institutu
lui de construcții București.
Acum, cînd citiți aceste
rînduri, toate tronsoanele
podului spațial realizat de
constructorii de mașini din
Rimnicu Vilcea se află în
drum spre canalul Dunăre
— Marea Neagră. (Ion
Stanciu).
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surat și „Industria linei",
din Timișoara, de produse
din mase plastice Jimbolia
și „Banatex"
Sinnicolau
Mare. Pină la finele lunii
septembrie, aceste unități
economice timișene fruntașe
au livrat suplimentar la
export produse în valoare de
peste 215 milioane lei. (Cezar
Ioana).
,

$

superior, dar și un consum mai rațional, eficient
Gazele naturale constituie o importantă resursă de hidrocarburi a tării
noastre, avînd o însemnată pondere în balanța de materii prime , și ener
getică. Pornind de la necesitatea valorificării mai intense a potențialului
de extracție și prelucrare a gazelor și a asigurării, în mai mare măsură,
din resurse interne, a necesarului de hidrocarburi al economiei naționale,
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat și aprobat recent
Programul cu privire Ia creșterea producției de gaze pe perioada
1982—1985, peste prevederile actualului cincinal — program elaborat din
inițiativa și la indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu.
în legătură cu prevederile acestui program, cu acțiunile și măsurile
care se întreprind pentru sporirea producției și îmbunătățirea activității
în domeniul extracției, transportului și valorificării gazelor, am discutat cu
factori de răspundere din cadrul Centralei gazului metan din Mediaș.
— Ce măsuri se întreprind in do
noașterii cu mai mare exactitate a
meniul cercetării geologice si al fo
potențialului productiv al Depresiu
rajului de cercetare și exploatare
nii Transilvaniei, unde se situează
pentru asigurarea creșterii cu aproa
principala zonă de extracție a gazelor
pe 10 miliarde mc a producției de
naturale. De asemenea, in acest cinci
gaze in anul 1985, peste prevederile
nal se extind cercetările în adîncime
cincinalului 2,
și pe suprafețe noi pentru descope
— în primul rînd, aș dori să menrirea de noi structuri gazeifere în
' ționez că Programul cu privire la
zonele extracarpatice, în special în
creșterea producției de gaze pe peri
bazinul Olteniei. în prezent, unitățile
oada 1982—1985 este fundamentat atît
de lucrări geologice dispun de mij
pe rezultatele cercetărilor geologice
loace moderne de cercetare și inves
efectuate în ultimii ani, cit și pe
tigare — începind cu faza .de pros
analiza amănunțită a potențialului
pecțiune geologică și contihuînd cu
productiv al zăcămintelor de gaze
prelucrarea pe calculator a datelor din
aflate in exploatare — ne-a spus ing.
teren, care asigură o creștere a gra
Mihai Puflea, director tehnic al cen
dului de certitudine in delimitarea
tralei. Astfel, cercetările geologice în
cheiate anul trecut au pus în eviden
tă noi structuri gazeifere, care au asi
gurat îndeplinirea integrală a planu
lui de rezerve la gaze naturale. în
acest an și in viitor continuăm lucră
rile pentru adîncirea și finalizarea
cercetărilor geologice, in vederea cu-

zonelor cu posibilități de acumulări
de hidrocarburi.
De bună seamă, există o legătură,,
directă intre nivelul forajului de cer;
cetare s: ' rtoatare și al producției
de gaze. oc..nificativ in acest sens
este faptul că, față de anul trecut,
în 1982 volumul forajului sporește cu
22 Ia sută. în anii următori, creșterea
activității de foraj se va accentua, în
special pe seamă forajului de exploa
tare, determinat de avansarea proce
sului de extracție din zăcăminte.
~ Ce zăcăminte de gaze au fost
puse recent in exploatare ca urmare
a finalizării cercetărilor geologice 1'
— în ultima perioadă au fost puse
în exploatare și legate la sistemul de
colectare și transport o serie de
structuri gazeifere care au cercetarea
geologică încheiată sau se află in
tr-un stadiu avansat de cercetare,
între acestea menționez pe cele de
la Voivodeni (județul Mureș), Axente
Sever (Sibiu), Ghinești — Trei sate
(Mureș), Delureni (Mureș). Țaga
(Cluj), Ileana și Cozieni (Călărași).
Se află în curs de execuție lucrările
pentru punerea în exploatare a zăcă
mintelor de Ia Chedea și Tărcești
(Harghita), Măgheran, Dămieni și

Ghindari (Mureș) și Bărcuț (Brașov).
De asemenea, pe o conductă magis
trală de aproape 250 de km, aflată în
construcție, se vor transporta spre
București gazele colectate din structu
rile de țiței și gaze asociate și libere,
descoperite Ia medie și mare adîncime și puse recent in exploatare in
bazinul Olteniei — zona Hurezani.
Volumul lucrărilor de punere în ex
ploatare a noilor zăcăminte de gaze
este deosebit de mare în acest an și
va spori în viitor. Bunăoară, în 1982
vor fi puse in funcțiune la Centrala
gazului metan circa 200 sonde noi,
al căror aport la producția zilnică va
fi de aproape 9 milioane mc gaze
naturale, iar in 1985 numărul son- y
delor noi Duse în exploatare se va
ridica.la 225.
Una din liniile directoare ale pro
gramului de creștere a producției de
gaze peste prevederile actualului
cincinal o constituie și sporirea gra
dului de valorificare a gazelor. Ast
fel, unul din principalele obiective
ale programului este creșterea mai

Dan CONSTANTIN
(Continuare în pag. a V-a)
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Mesajul tramei și creația contemporană

întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală : la standul de probe de mare putere sint verificate instalații folosite
in industria cimentului

Foto: E. Dichiseanu

Sistemul informatic național
instrument al progresului economic și social
Informatica, împreună cu micro
electronica, oferă astăzi resursele
informaționale de care societatea
umană are nevoie pentru un nou ci
clu economic prosper. O serie de lu
crări din țară și de peste hotare
atrag ațenția asupra noilor procese
profunde generate de sectorul micrbelectronică-informatică,
procese
care determină o revoluție tehnologi
că, suport al unei noi revoluții in
dustriale, de importanță majoră
pentru toate țările lumii ca factor
de progres economic și social general.
Una din ideile majore care au că
lăuzit dezvoltarea informaticii la noi
în tară a fost aceea a creării siste
mului informatic național. în jurul
acestui concept a fost creată indus
tria electronică de tehniăă de calcul
și organizată informatica românească.
în ce privește sistemul informatic
national, el este un sistem evolutiv,
in esență, încadrindu-se intr-un pro
ces revoluționar. Complexitatea, ex
tinderea la scara întregii țări, reali
zarea lui prin îmbinarea de echipa
mente, linii de telecomunicație pen
tru transmisia informațiilor, progra
me informatice și volume de date
acumulate in timp, pătrunderea pe
verticală in profunzime, pină la con
ducerea proceselor tehnologice și
proiectarea de produse — toate aces
tea duc la o evoluție, să-i spunem
biologică — a unui astfel de sistem, în
sensul că el nu poate fi proiectat și
construit intr-o singură etapă, ci
conceput să crească in mod organic,
de la o etapă la alta.
Dacă urmărim cu atenție fondul de
idei care a stat la începutul deceniu
lui trecut, la baza conceptului siste
mului informatic național se poate

constata că el este valabil și astăzi,
chiar dacă unele dintre ideile de
atunci erau embrionare, iar altele nu
au putut fi aplicate imediat din lipsă
de mijloace, de experiență sau de un
suficient cumul de date informatice,
Pe lingă complexitate și evoluție,
atacarea simultană la mai multe niveluri a unei. asemenea construcții,
integrări
informaticerințele unor
__
__
.
ce și pregătiri prealabile intro
ducerii informaticii impun să con
stituim bănci de date, rețele de

pătrunde ca infrastructură în toate
activitățile industriale, economice, so
ciale. Conceptele noi care s-au adău
gat grupului de idei referitoare la sis
temul informatic național (S.I.N.) se
referă la abordarea funcțională și ar
hitecturală, la inteligența socială, la
caracterul proiectului director al
S.I.N., la o conturare mai bună a sub
sistemelor S.I.N., la roluri noi în ra
port cu administrarea datelor în eco
nomie și societate și cu privire la co
dificări ș.a.

Mihai DRÂGĂNESCU
membru corespondent al ’Academiei,
director general al Institutului central de informatică

transmisie de date specifice infor
maticii, sisteme informatice distri
buite și ierarhizate etc. în aceste
direcții s-a și acționat, in lumina
unor importante documente de partid
aprobate in anii 1967 și 1972, In acest
cadru, România a demarat în dezvol
tarea industriei electronice profesio
nale și informatice, iar‘la Congresul
al XII-lea al P.C.R. s-a reafirmat,
ca principal obiectiv prioritar, creș
terea rolului tehnicilor de virf care
asigură cibernetizarea producției.
Experiența ne arată că este ne
cesar un anumit echilibru sau raport
intre dezvoltarea ramurilor de virf
și celelalte ramuri industriale ale eco
nomiei naționale, precum și între
toate acestea și agricultură. în ulti
mii ani informatica a ajuns să do
vedească potențialul ei economic de
venind o sursă de eficiență intr-un
număr sporit de întreprinderi, inclu
siv în' agricultură. Iar informatica

Nu toate aceste concepte și-au gă
sit încă o realizare practică, unele
dintre ele depășind pentru moment
posibilitățile informaticii în sine, fie
ca ramură a economiei, fie ca orga
nism în societate. Informatica impli
că toate domeniile, intr-un regim so
cialist in folosul întregii societăți și
treptat, pe măsura dezvoltării ei,
pentru fiecare cetățean în parte. To
tuși se mai manifestă interese de ra
mură, ceea ce duce la tendințe une
ori divergente. Nu este un lucru nou.
în anul 1931, prof. Tudor Tănăsescu,
întemeietor al școlii românești de
electronică, scria intr-un studiu.refe
ritor la rețelele de radiotransmisiune:
„multe dintre autorități se cred da
toare să aibă o rețea internă radiotelegrafică sau chiar radiotelefonică in
dependente". El arăta „că in cadrul
unei armonizări, s-ar putea întreține
în condițiuni excelente o singură re
țea modernă internă, care ar putea

deservl toate aceste autorități". După
50 de ani, afirmația rămine valabilă
pentru rețelele de transmisii de date
care leagă centrele de calcul și sur
sele de date ale diverselor ramuri
economice care trebuie să se grefeze
logic pe o singură rețea fizică spe
cializată, realizată prin conlucrarea
dintre informatică și telecomunicații.
Această rețea în constituire, poartă
la noi numele de RENOD și este
efortul unor cercetări proprii. Nu
este posibil, din punct de vedere
economic, ca fiecare ramură să-și
construiască o asemenea rețea.
în mod similar, apare necesară con
solidarea unui sistem informatic mai
integrat al organelor centrale de stat,
odată cu constituirea sistemelor in
formatice teritorialei in cazul ultime
lor evitindu-se tendința apariției unor
unități teritoriale de calcul cu roluri
paralele. In 1982 informatica este pre
zentă în toate județele țării, iar ne
voile de dotare cu tehnică de calcul
și programe informatice sint în con
tinuă creștere.
Informatica va deveni o compo
nentă tot mai importantă a construc
ției socialiste, fiind unul din facto
rii determinanți ai constituirii forțe
lor de producție ale comunismului,
dar și ale civilizației socio-umane în
general. Informatica este, in parte, o
formă materializată a activității so
cietății și de aceea trebuie astfel con
struită incit să contribuie la dezvol
tarea inteligenței sociale, la antre
narea inteligentei și gîndirii umane
odată cu creșterea utilizării inteli
genței artificiale, într-o arhitectură a
societății care să favorizeze progre
sul pe care sectorul. microelectronică-informatică îl induce în toate do
meniile.

Se discută mult și demult
despre relația dintre virtu
țile înnăscute și cele dobîndite, la creatori in ge
nere și la - artiști în spe
cial. De ce a fost oare pro
blema cu precădere locali
zată la creatorii de artă
frumoasă ? Pentru că în
cazul lor. anume în cazul
lor, părea să precumpă
nească talentul nativ. Omul
de știință.. oricît de înzes
trat „de la natură" (cum
se spune), vădit n-are cum
se împlihi altminteri de
cit prin trudnica și trepta
ta însușire a cunoștințelor
indispensabile specialității
sale. Artistul. în schimb,
ar putea să pară, sau să-și
apară, ca din capul locului
pe deplin format, capabil
de a se impune și fără ul
terioare eforturi. S-ar pu
tea crede că spontaneita
tea lui nu mai „re nevoie
de o desăvîrșire conștientă,
că talentul își ajunge siesi.
Această opinie a fost acre*,
ditată savant în unele este
tici. dar ea mai prolife
rează și la modul cotidian,
sub forma exaltării spon
tane a spontaneității.
Relativitatea' opoziției
dintre știință șl artă, res
pectiv dintre cele trebuin
cioase cuiva pentru a izbîndi într-o știință sau o
artă, a fost iprobată cu din
ce în ce mai serioase ar
gumente in secolul nostru,
Pe de o parte, au fost
dovedite acele predispo■ ziții indispensabile și vii
torului om de știință, care
în totalitatea lor coincid
anume cu taleptul și în
deamnă la atenta lui luare
considerație. Dacă sa-

vântului nu-i va fi suficientă bunăvoințai sîrguincioasă, in nici >un caz
pentru o faptă notabilă,
nici artistului însă, pe de
altă parte, nu-i va ajunge
acea premisă de talent ne
dusă pină la ultimele lui
consecințe, la care el nu
va parveni decit prin mul
tă muncă, luminată de
multă conștiință de sine.
Departe de noi intenția de

ÎNSEMNĂRI
a minimaliza talentul, nu
întîmplător ajuns tocmai
în cazul artiștilor in prim
planul dezbaterilor. Acțio
nează aici legități in
tr-adevăr relativ distincte
de la un cîmp al activită
ților umane la altul. Aces
te legități obiective nu
trebuie ignorate, nici mă
car atunci cînd ele favorizează tocmai subiectivitatea ; întreaga problemă
constă in a găsi o măsură
cit mai adecvată diverselor dominante sau pur și
simplu prezențe, prin a
căror conjugată acțiune șe
va putea asigura o izbîndă.
De evidenta talentului
mai mic sau mai mare se
convinge oricine va urmări
activitatea copiilor și a ado
lescenților. Acesta se evi
dențiază în multe direcții,
inclusiv tehnice și științi
fice, dar se manifestă cu
multă pregnanță în plan
artistic,
ca îndeminare

plastică, muzicală, poetică.
Copilului i se descoperă
cite o reală înzestrare, care
in viitor se poate dezvolta
și împlini. Dar chiar și
așa, ca predispoziție și pri
mă evidență, ce altceva ar
fi înzestrarea (limba e bu
nul nostru sfetnic !) rdecit
o zestre acumulată timp
de multe generații, prin
temeinice lucrări ? Cu alte
cuvinte, chiar prima spon-

de Ion IANOȘI

taneitate ' a copilului 'se
constituie în cite un ultim
rod al muncii și al con
științei predecesorilor săi,
drept care acel talent „de
la natură" de fapt tot de
la oameni se dovedește a
descinde, Biologia omenească este, la urma urmei, suprasaturată și de
psihologie și de sociologie,
adică de o istorie vie —
principală legatară inclu
siv a talentului. Totala lui
indetermlnare este o ilu
zie, pe care tocmai vîrsta
adolescentină o împărtă
șește citeodată. Este și
pceasta o vîrstă indiscuta
bil „talentată", în sensul
înfloririi
spontaneității
corporale și sufletești, des
pre proveniența și direc
ționarea căreia tinerii nu
au încă suficiente cunoș
tințe. drept care ar putea-o
celebra ca pe un dar mi
raculos și inexplicabil. Aproape nu există adoles-

cent care să nu-și încerce
puterile intr-o artă, și acest lucru ca o firească
prelungire a tinereștilor lui
înzestrări. Nimic rău în
asta, dimpotrivă, experi
mentarea intr-ale artei ar
putea folosi mai tîrziu fie
pentru o avizată delectare
cu arta altora, fie pentru
o proprie activitate crea
toare profesională. Dar se
mai întimplă și ca mica
necunoaștere a tainelor
muncii artistice să se așe
ze cu timpul într-o mare
eroare. Este vorba de sta
rea de hecunoștință sau de
semlconștiență pină tîrziu
prelungită și orgolios pro
pagată.
Ca unul care mă aflu in
permanent contact cu multi
tineri, am constatat cită
fascinație exercită asupra
lor destinul de artist, pe
care unii caută chiar să
și-l revendice și să-1 pro
beze. în principiu nici o
astfel de tentativă nu tre
buie respinsă sau luată in
deridere. Arta este o înde
letnicire prin excelență
irepetabilă. opera de ;artă
este de neprezis pînă la
reala ei alcătuire, Nu se
• știe, de aceea, care dintre
tinerii care se pretind vir
tuali artiști se vor dovedi
artiști realizați. Orice pre
tenție se cuvine dovedită,
de bună seamă, prin ope
re. Au fost insă și sufici
ente cazuri în care reușite
să fi fost inițial taxate ca
nereușite, ceea ce in orice
caz va trebui să predispună Ia precauție pe toți cei
(Continuare in pag. a IV-a)
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LEGE
privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor și regimul pesticidelor
Creșterea permanentă a producției agri
cole, precum și ridicarea potențialului pro
ductiv al pădurilor impun astgurarea unei
protecții corespunzătoare a plantelor, culti
vate și a pădurilor împotriva dăunătorilor,
bolilor și buruienilor, introducerea și ge
neralizarea unui sistem integrat de preve
nire și corfibatere a acestora, prin îmbina
rea mijloacelor chimice cu cele biologice,
fizico-mecanice și agro-fitotehnice, precum
și prin crearea unor soiuri de plante re
zistente la boli șl dăunători.

Organizarea și desfășurarea pe baze știin
țifice a întregii activități de protecție a
plantelor cultivate și a pădurilor trebuie
să asigure, pe lingă sporirea cantității de
produse agroalimentare, și calitatea cores
punzătoare a acestora, evitarea pierderilor, '
apărarea sănătății populației, menținerea
calității solului, protecția mediului încon
jurător.

în acest scop, Marea Adunare Națională a
Republicii Socialiste ' România adoptă pre
zenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — Asigurarea protecției plantelor
cultivate și a pădurilor împotriva dăunăto
rilor, bolilor și buruienilor constituie o pro
blemă de interes național, o obligație pen
tru, organele de stat, organizațiile coopera
tiste și celelalte organizații obștești, pentru
toți cetățenii.
Protecția plantelor cultivate, a pădurilor
și a celorlalte forme de vegetație folosi
toare omului se realizează atît prin activi
tatea de prevenire a răspindirii în țară și
a introducerii din afară a dăunătorilor,
bolilor și buruienilor, cit și prin combaterea
acestora prin metode agrotehnice, fizicomecanice, chimice și biologice.
Art. 2. — Activitatea de protecție a plan
telor cultivate și a pădurilor trebuie să con
tribuie la sporirea producției agricole și
silvice, la asigurarea calității corespunză
toare a acesteia, precum și la prevenirea și
eliminarea pierderilor provocate de dăună
tori. boli și buruieni.
Protecția plantelor cultivate și a păduri
lor trebuie să se realizeze în condiții și cu
mijloace care să garanteze ocrotirea mediu
lui înconjurător, păstrarea calităților fizice,
chimice și biologice ale solului, menținerea
echilibrului biologic . și apărarea sănătății
omului.
Art. 3. — în Întreaga activitate de pro
tecție a plantelor cultivate și a pădurilor
se va promova și generaliza sistemul in
tegrat de prevenire și combatere a bolilor,
dăunătorilor și buruienilor, prin îmbinarea
rațională a mijloacelor chimice cu cele
biologice, folosirea metodelor fizico-meca
nice și aplicarea întregului complex de mă
suri agro-fitotehnice.
Sistemul integrat de prevenire șl comba
tere a dăunătorilor, bolilor și buruienilor
trebuie să cuprindă in principal următoare
le măsuri :
a) extinderea- și generalizarea cultivării
unor soiuri și hibrizi rezistenți la atacul
dăunătorilor și bolilor ;
b) generalizarea tratării semințelor șl a
materialului săditor pentru toate culturile;
c) respectarea rotației culturilor, în ca
drul organizării asolamentelor unice ;
d) administrarea uniformă și in raport
echilibrat a îngrășămintelor naturale și
chimice ;
e) executarea lucrărilor agrotehnice In.
condiții care să asigure distrugerea- resturi
lor vegetale din sol, diminuarea surselor de
agenți patogeni și dăunători, crearea con
dițiilor optime pentru creșterea/și dezvol
tarea plantelor cultivate ;
f) asigurarea densității optime a culturi
lor, in vederea obținerii unei eficiente co
respunzătoare a tratamentelor de com
batere ;
g) extinderea metodelor fizice și biolo
gice de combatere, prin folosirea iradierii,
a produselor hormonale, a preparatelor mi
crobiologice și a altor asemenea mijloace ;
h) limitarea utilizării produselor chimice
și excluderea celor dăunătoare pentru om
sau care ar putea avea efecte negative
asupra mediului inconjurător și a echili
brului biologic in natură, prin acumularea
de reziduuri in sol, în produsele agroali
mentare și in organismul uman ;
i) perfecționarea și generalizarea siste
melor de prognoză a atacurilor și de aver
tizare a tratamentelor impotriva dăunăto
rilor și bolilor, precum și a cartării buru
ienilor, în vederea raționalizării stricte și
diminuării maxime a numărului de trata
mente chimice, a creșterii eficienței aces
tora.
în cadrul sistemului integrat de preve
nire și combatere a dăunătorilor, bolilor și
buruienilor, tratamentele chimice vor fi

aplicate îndeosebi în perioadele anterioare
apariției fructelor șl altor părți ale plan
telor, folosite în alimentația omului sau in
furajarea animalelor.
t Art. 4. — în scopul sporirii permanente
a eficienței economice a acțiunilor de pro
tecție a plantelor cultivate și a pădurilor,
în intreaga activitate de cercetare științi
fică, de producție și de utilizare a mijloa
celor de combatere se va urmări :
a) dezvoltarea cercetărilor privind biolo
gia dăunătorilor, agenților patogeni și a
buruienilor, in vederea creării unor pre
parate biologice eficiente, a perfecționării
tehnologiilor de producere și utilizare a
acestora, precum și a reducerii numărului
de tratamente chimice in acțiunile de pro
tecție ;
b) realizarea unor sortimente de pesti
cide cu eficacitate ridicată și cu consumuri
reduse de materii prime și energie, care
să poată fi transportate, manipulate și
aplicate în condiții cit mai economice .;
. c) extinderea administrării pesticidelor
concomitent cu semănatul, aplicarea îngră
șămintelor, irigarea, întreținerea culturi
lor și cu alte lucrări agrotehnice, în vede
rea reducerii tasăril solului și călcării
culturilor, a diminuării consumului de
carburanți și lubrifianți, a economisirii
forței de muncă ;
d)asigurarea de echipamente multifunc
ționale, care să permită efectuarea unei
game cit mal largi de lucrări agricole, in
clusiv de protecție a plantelor.
Art. 5. — Pentru aplicarea în cele mai
bune condiții a mijloacelor de prevenire •
și combatere a dăunătorilor, bolilor și bu
ruienilor, Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare și Ministerul Silviculturii
vor lua măsuri pentru dezvoltarea siste
mului integrat de prevenire și combatere
și perfecționarea tehnologiilor din dome
niul protecției plantelor. De asemenea, îm
preună cu Ministerul Educației și învățămintului, cu Ministerul Sănătății'■ș^ cu alte
organe centrale interesate, vor organiza
studierea efectelor reținerii, cedării și remanenței pesticidelor în sol, plante și or
ganismul uman și animal, în vederea pre
venirii oricăror urmări negative ce pot de
curge din circuitul acestor substanțe în
natură.
Art. 6. — Ministerul Industriei Chimice
împreună cu Ministerul Sănătății, Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimentare și
Ministerul Silviculturii vor stabili pro
grame de cercetare în vederea realizării
unor mijloace biologice și produse chimice
eficiente, lipsite de nocivitate și cu rema
nentă redusă în sol, alimente și furaje,
care să se încadreze în limitele maxime
admisibile stabilite potrivit legii.
Pentru introducerea în practica agricolă a
noilor sortimente de pesticide, se va adinei
colaborarea între cercetarea biologică și teh
nologică, încă din faza de laborator a elabo
rării produselor, astfel incit să se cunoască
din timp diversele fenomene secundare
care se pot ivi la fabricarea și aplicarea lor.
Cercetarea biologică va acorda o importantă
deosebită problemelor legate de reziduuri,
prin organizarea sistematică a analizelor
solului și culturilor agricole și stabilirea
celor mai eficiente metode și produse pentru
reducerea lor in limitele nepericuloase.
Art 7. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Ministerul Silvicul
turii, împreună cu Ministerul Educației și /
învățămintului, vor lua măsuri pentru pre
gătirea cadrelor superioare și medii ne
cesare acțiunilor de protecție ă plantelor
cultivate și a pădurilor.

CAPITOLUL II

Protecția plantelor cultivate,
a pășunilor și fînețeior
Secțiunea I

Protecția plantelor
cultivate
Art. 8. — în vederea sporirii permanente
« producției agricole, a evitării pierderilor
și pentru asigurarea calității corespunzătoa
re a produselor agroalimentare, unitățile
agricole de stat și cooperatiste, celelalte
organizații obștești, alte persoane juridice,
precum și toți cetățenii, deținători de tere
nuri și culturi, sint obligați să aplice mă
surile de depistare, prevenire și combatere
a dăunătorilor, bolilor și buruienilor pe te
renuri și culturi agricole. în conformitate cu
dispozițiile prezentei legi și potrivit pro
gramelor de acțiuni elaborate.
Normele tehnice pentru asigurarea stării
de igienă a culturilor de orice fel, precum
și a pășunilor șt tinetelor, obligatorii pen
tru unitățile agricole socialiste, pentru toți
specialiștii și ceilalți lucrători din agricul
tură, precum și pentru toți deținătorii de
terenuri și culturi, ^nt cele prevăzute in
anexa nr. 1 A.
Art. 9. — Prevenirea și combaterea dău
nătorilor, bolilor și buruienilor in unitățile
agricola de stat și cooperatiste se execută
in mod unitar, pentru toate culturile, po
trivit programelor de acțiuni alcătuite în
cadrul fiecărui consiliu unic agroindustrial
de stat și cooperatist, pe baza avertizărilor
transmise de organele județene de protecție
a plantelor.
în fiecare unitate agricolă socialistă din
cadrul consiliilor unice răspunderea pentru
aplicarea corespunzătoare a tuturor trata
mentelor de prevenire și combatere a dău
nătorilor. bolilor și buruienilor revine inginerului-șef al unității.
Art. 10. — în scopul prevenirii pierderi
lor cauzate de dăunători, boli și buruieni,
specialiștii din fiecare unitate agricolă vor
urmări aplicarea la timp și in condiții co
respunzătoare a tuturor lucrărilor aaro-fitotehnice prevăzute in tehnologii si vor su
praveghea in permanentă terenurile și cul
turile. pentru depistarea atacurilor și apli
carea tratamentelor necesare.
Conducerile unităților agricole de stat și
cooperatiste vor lua măsuri de asigurare
a unui număr corespunzător de muncitori
pentiu lucrările de combatere, care vor fi

instruiți. Înainte de începerea acțiunilor,
din punctul de vedere al respectării tehno
logiilor de aplicare a tratamentelor și al
protecției muncii.
Art. 11. — Organele județene de protec
ție a plantelor sint obligate să asigure
executarea integrală și unitară a acțiuni
lor cuprinse in programele de prevenire și
combatere a dăunătorilor, bolilor și buru
ienilor, urmărind ca aceste acțiuni să se
realizeze în mod coordonat, pe zone geo
grafice, atit în unitățile de stait și coope
ratiste, cit și în gospodăriile populației ;
totodată, var acorda asistență tehnică in aplicarea tratamentelor, vor urmări și con
trola realizarea și eficienta măsurilor de
prevenire și combatere.
De asemenea, organele județene de pro
tecție a plantelor vor asigura, prin centrele
și formațiile proprii, asistența .tehhică și
sprijinirea producătorilor cu gospodării in
dividuale din localitățile necooperativizate,
precum și a gospodăriilor populației in aplicareă tratamentelof de prevenire și com
batere.
în vederea efectuării la un nivel tehnic
corespunzător a unor lucrări speciale de
combatere a dăunătorilor, bolilor și buru
ienilor in gospodăriile individuale din lo
calitățile necooperativizate, precum și în
gospodăriile populației, organele județene
de protecție a plantelor vor organiza echipe
specializate ; lucrările se vor executa pe
baza contractelor încheiate cu deținătorii
culturilor și terenurilor.
Art 12. — Măsurile de prevenire și com
batere a dăunătorilor, bolilor și buruienilor
vor fi aplicate diferențiat, in funcție de
structura Culturilor și de ponderea acesto
ra in producția fiecărei unități agricolei
în acțiunile de protecție a culturilor de
cereale și plante tehnice vor fi avute in
vedere, cu precădere, măsurile de condi
ționare, selecționare și tratare a semințe
lor, de decuscutare a trifolicnelor. de dis
trugere, pe cale fizică sau mecanică, a fo
carelor buruienilor de carantină, precum șl
de combatere, cu mijloace specifice, a
dăunătorilor și bolilor care prezintă cel
mai mare pericol pentru fiecare cultură.
Tn horticultura va-fi folosit în exclusivi
tate material săditor sănătos, provenit din
pepiniere, sere și răsadnițe dezinfectate și
dezinsectizate ; de asemenea, vor fi efec
tuate. la timpul optim, tratamentele si mă
surile de igienă și de combatere specifice

— distrugerea cuiburilor de omizi, a li
chenilor și a mușchilor, tăierea uscături
lor, drajonilor, înlocuirea pomilor și a
plantelor de cultură uscate, culegerea fruc
telor mumificate sau atacate de boli ori
de dăunători, combaterea manei la vița de
vie, cartofi și tomate și alte asemenea
lucrări.
Art. 13. — Prevenirea și combaterea dău
nătorilor, bolilor și buruienilor in perime
trele de protecție sanitară a surselor de
apă și instalațiilor centrale de aproviziona
re cu apă potabilă, pe terenurile rezervă de
stat, în zonele amenajate pentru odihnă "Și
recreație, în parcuri și spații verzi, pre
cum și în aliniamente de utilitate publică
se asigură de unitățile specializate de pro
tecție a plantelor ale consiliilor populare
județene și al municipiului București, cu
acordul prealabil al organelor sanitare ju
dețene și, după caz, al organelor locale de
gospodărire a apelor.
Art. 14. — în cazul când deținătorii te
renurilor sau culturilor agricole nu execu
tă in timp util lucrările obligatorii, pre
văzute în prezenta lege, pentru prevenirea
și combaterea dăunătorilor, bolilor și bu
ruienilor, acestea vor putea fi executate
prin grija organelor de protecție a plante
lor cultivate, iar deținătorii vor fi obligați
la plata integrală a materialului folosit și
a prestațiilor efectuate, deosebit de sancțunile ce le vor fi aplicate potrivit legii.
Art 15. — Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al municipiu
lui București, prin organele lor de specia
litate, organizează și răspund de aplicarea
tuturor măsurilor de prevenire și combate
re a dăunătorilor, bolilor și buruienilor in
unitățile agricole de stat și cooperatiste și
în gospodăriile populației, potrivit .progra
melor stabilite.
în vederea aplicării unitare și în mod
corespunzător, pe întregul teritoriu, a mă
surilor de protecție, comitetele executive
organizează, potrivit legii, unități de pro
tecție a plantelor cultivate, în subordinea
direcțiilor generale pentru agricultură și
industrie alimentară.
Art 16. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare organizează, îndrumă,
controlează și răspunde de acțiunile de
prevenire și combatere a dăunătorilor, bo
lilor și buruienilor la plantele cultivate.
în acest scop :
a) stabilește programele de acțiuni pen
tru protecția plantelor cultivate pe tot te
ritoriul țării și urmărește asigurarea cu
pesticide, aparatură, utilaje, materiale și
mijloace financiare pentru realizarea lor ;
aprobă programele unitare de acțiuni întoc
mite de organele județene de protecție a
plantelor ; controlează și răspunde de apli-,
carea măsurilor din programele stabilite ;
b) asigură aplicarea unitară a măsurilor
de carantină fitosanitară ;
c) ține evidența aparițiilor de dăunători,
boli și buruieni la plantele cultivate ; în
tocmește informațiile și prognozele și emi
te avertizările in legătură cu acestea ;
d) controlează activitatea organelor de
protecție a plantelor cultivate ;
e) întocmește, împreună cu Academia de
științe agricole și silvice, programe uni
tare de cercetare științifică, in scopul rea
lizării tuturor măsurilor de prevenire, al
dezvoltării și generalizării sistemului inte
grat de combatere, înlăturării paralelisme
lor și coordonării corespunzătoare a activi
tății de cercetare ;
f) stabilește necesarul personalului de
specialitate cu pregătire superioară de la
unitățile de protecție a plantelor cultivate
și ține evidenta acestui personal : avizează
asupra încadrării, transferului sau desfa
cerii contractelor de muncă ale acestuia și
ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii
profesionale in acest domeniu ;
g) răspunde de avizarea pesticidelor și
de omologarea aparatelor, utilajelor și ma
șinilor folosite in protecția plantelor culti
vate și urmărește îmbunătățirea calității
acestora :
h) stabilește necesarul de pesticide, unel
te, aparate și mașini folosite în protecția
plantelor cultivate, urmărește creșterea
operativității in aprovizionare și îmbunătă

țirea condițiilor de depozitare, transport,
conservare și distribuire a acestora ; apro
vizionarea unităților socialiste și a persoa
nelor fizice cu aceste produse și echipa
mente se face, după caz. de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare. Uniu
nea Centrală a Cooperativelor de Produc
ție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și
Ministerul Comerțului Interior ;
i) stabilește norme tehnice privind utili
zarea produselor pesticide și a echipamen
tului pentru protecția plantelor cultivate ;
j) organizează și asigură, prin laboratoare
de specialitate, controlul calității pesticide
lor, precum și al reziduurilor acestora în
sol, alimente și furaje ; analizează periodic
rezultatele obținute și ia măsuri corespun
zătoare de înlăturare a deficiențelor con
statate ;
k) organizează, Împreună cu Academia de
științe agricole și silvice, loturi experimen
tale pentru stabilirea eficienței economice
a acțiunilor de prevenire și combatere a
principalilor dăunători, boli și buruieni ale
plantelor cultivate ;
l) organizează popularizarea acțiunilor de
protecție a plantelor cultivate, potrivit pre
vederilor legale.
Art. 17. — în scopul prevenirii atacurilor
de dăunători și a bolilor, al aplicării Ia
timp a măsurilor de combatere a acestora,
al realizării programelor de combatere,
unitățile agricole de stat și cooperatiste,
unitățile de protecție a plantelor, unitățile
comerciale de stat și cooperatiste care des
fac pesticide și utilaje pentru protecția
plantelor cultivate vor asigura cantitățile de
materiale necesare efectuării acestor ac
țiuni, inclusiv aparatura de capacitate mică,
«■ portabilă și carosabilă, precum și pesticide
în ambalaje mici pentru gospodăriile popu
lației.

Secțiunea a ll-a

Protecția pășunilor
și fînețeior
Art. 18. — în scopul prevenirii pierderi
lor cauzate de dăunători, boli și buruieni,
precum și al evitării pericolului răspindirii,
in culturile agricole, forestiere și păduri, .a
dăunătorilor și agenților patogeni care pot
forma focare de acumulare și permanenti
zare pe terenurile cu pășuni și finețe, de
ținătorii acestor terenuri vor executa la
timp și in condiții corespunzătoare toată
lucrările agrotehnice și de întreținere pre
văzute in tehnologii.
De asemenea, deținătorii de pășuni și
finețe sint obligați să asigure supravegherea
permanentă a acestora pentru depistarea
oricăror focare de dăunători și agenți pato
geni și să execute lucrările de prevenire și
combatere conform indicațiilor date de or
ganele de protecție a plantelor și organele
silvice.
Art. 19. — Măsurile de prevenire șl com
batere a dăunătorilor, bolilor și buruienilor,
precum și de curățire a pășunilor șl tinete
lor.s'e vor executa cu pesticide, șl alte mij
loace care' să asigure protejarea florei ?i
faunei folositoare, precum și a sănătății
animalelor.
Odată cu executarea tratamentelor do
combatere pe pășuni și finețe, terenurile
vor fi mărcate vizibil cu panouri de aver
tizare și vor fi luate și celelalte măsuri ne
cesare pentru oprirea pășunatului sau a
consumului de fin pe întregul timp de pauză
stabilit pentru fiecare pesticid.
Art. 20. — Răspunderea pentru aplicarea
corespunzătoare a tuturor măsurilor de pre
venire și combatere a dăunătorilor, bolilor
și buruienilor pe pășuni și finețe revine
conducătorului unității deținătoare a acestora.
Art. 21. — Organele județene de protecție
a plantelor cultivate și organele silvice vor
acorda sprijin deținătorilor de pășuni și
finețe in asigurarea cu pesticide, mijloace de
aplicare și asistență tehnică în executarea
tratamentelor, vor urmări și controla reali
zarea și eficienta măsurilor de prevenire Șl
combatere.

CAPITOLUL III

Protecția pădurilor
Art. 22. — în vederea gospodăririi co
respunzătoare a fondului forestier, a asi
gurării stării de igienă a pădurilor și a
protejării acestora impotriva dăunătorilor
și bolilor, unitățile silvice și ceilalți deți
nători de păduri și terenuri cu vegetație
forestieră au obligația să aplice întocmai
măsurile de depistare, prevenire și comba
tere a dăunătorilor și bolilor, potrivit dis
pozițiilor prezentei legi și programelor de
acțiuni stabilite.
Normele tehnice pentru asigurarea
Stării de igienă a pădurilor — inclusiv a
culturilor forestiere —, obligatorii pentru
unitățile silvice, pentru toți deținătorii de
păduri și culturi forestiere, precum și
pentru toți specialiștii și lucrătorii din sil
vicultură sint cele prevăzute in anexa
nr. 1 B.
Art. 23. — Prevenirea
și
combaterea
dăunătorilor și bolilor din păduri și cul
turi forestiere se execută In mod unitar,
potrivit programelor de acțiuni stabilite in
cadrul fiecărei unități silvice, pe baza lu
crărilor de depistare și prognoză..
Pentru aplicarea corespunzătoare a tra
tamentelor de prevenire și combatere a
dăunătorilor și bolilor, răspunderea revine
conducătorului fiecărei unități silvjce sau,
după caz, al fiecărei unități deținătoare de
terenuri cu vegetație forestieră.
Art. 24. — în cadrul măsurilor de pro
tecție a pădurilor , se vor realiza, în prin
cipal, acțiunile de combatere in zonele pu
ternic atacate de dăunători și se va asi
gura executarea tuturor acțiunilor de
igienă — înlăturarea arborilor uscați, in
curs de uscare, doboriți sau care sint ata
cați de boli și dăunători, cojirea totală a
cioatelor și arborilor tăiați sau doboriți și
altele asemenea —, atit in perimetrele sil
vice.' cit și in afara fondului forestier.
Măsurile de prevenire și combatere a
dăunătorilor și bolilor se aplică diferențiat,
In funcție de natura și intensitatea atacu
lui și de caracteristicile fiecărei păduri in
parte.
Art. 25. — Acțiunile de prevenire șl com
batere a dăunătorilor și bolilor din cultu
rile forestiere și pădurile administrate de
inspectoratele silvice județene se execută
prin unitățile Ministerului Silviculturii.
în cazul pădurilor și terenurilor cu ve
getație forestieră aflate in administrarea
municipiilor, orașelor și comunelor ori
deținute de alte persoane juridice, acțiu
nile de prevenire și combatere se execută
de deținători, cu mijloace proprii sau prin
contracte încheiate cu inspectoratele silvice
județene.
Art. 26. — în scopul prevenirii pagube
lor produse de dăunători și boli, precum
și a pericolului permanentizării și extin
derii unor focare ale acestora, inspectora
tele silvice județene vor executa tratamen
tele necesare pe terenurile cu vegetație
forestieră aparținind altor deținători, in

cazul cînd aceștia nu le efectuează Ia
timp și in condiții corespunzătoare ; cheltuieljle ocazionate de executarea lucrărilor
vor fi suportate integral de deținătorii te
renurilor, deosebit de sancțiunile ce le vor
fi aplicate potrivit legii.
Art. 27. — Ministerul Silviculturii în
drumă, controlează șl răspunde de orga
nizarea tuturor acțiunilor de depistare,
prevenire și combatere a dăunătorilor și
bolilor vegetației forestiere.
In acest scop :
a) controlează starea fitosanitară a pădu
rilor, întocmește informațiile, prognozele și
emite avertizări in legătură cu apariția
dăunătorilor și bolilor vegetației forestiere ;
b) ia măsuri pentru aplicarea de către
unitățile silvice și ceilalți deținători de te
renuri cu vegetație forestieră a tehnologiilor
stabilite pentru prevenirea și combaterea
dăunătorilor și bolilor ;
c) răspunde de executarea in bune con
diții a lucrărilor pentru asigurarea stării
fitosanitare a tuturor pădurilor și culturilor
din perimetrul forestier și din afara
acestuia ;
d) analizează și aprobă documentațiile
tehnico-financiare întocmite de inspectora
tele silvice județene, in legătură cu protec
ția pădurilor. Pe baza acestora stabilește
anual planul lucrărilor de protecție a pădu
rilor și asigură mijloacele financiare, pesticidele, utilajele și aparatura necesare pen
tru realizarea acestor lucrări de către uni
tățile silvice ;
e) asigură aplicarea măsurilor de caran
tină fitosanitară in sectorul silvic ;
f) stabilește necesarul personalului de
specialitate pentru protecția pădurilor de la
unitățile silvice și ține evidența acestuia ;
avizează asupra încadrării, transferulUL.sau
desfacerii contractelor de muncă ale acestui
personal și ia măsuri pentru perfecționarea
pregătirii profesionale in acest domeniu ;
g) întocmește. împreuhă cu Academia de
științe agricole și silvice, programe de
cercetare științifică,
în scopul realizării
tuturor măsurilor de prevenire, al dezvol
tării șl perfecționării programelor de com
batere integrată ;
h) asigură introducerea In producție a
rezultatelor Cercetării In .domeniul protec
ției pădurilor și culturilor forestiere ;
i) Întocmește și supune spre aprobare do
cumentațiile pentru avizarea pesticidelor și
omologarea aparatelor, utilajelor și mașini
lor folosite in protecția pădurilor și culturi
lor forestiere și urmărește îmbunătățirea
calității acestora :
j) stabilește norme tehnice pentru utili
zarea produselor pesticide la lucrările de
protecție a pădurilor și a culturilor fores
tiere ;
.
k) organizează popularizarea acțiunilor de
protecție a pădurilor și a culturilor fo
restiere.

CAPITOLUL IV

Carantina fitosanitară
Art. 28. — Pentru preintîmpinarea răspin
dirii dăunătorilor, bolilor și buruienilor,
cate constituie un pericol pentru plantele
cultivate și păduri, în scopul lichidării
focarelor -acestora, precum și pentru a pre
veni sau Opri introducerea în țară a dăună
torilor, bolilor și buruienilor periculoase se
Instituie regimul de carantină fitosanitară.
Organizarea și funcționarea regimului de
carantină fitosanitară se stabilesc prin
decret al Consiliului de Stat.
Ministerul Agriculturii șl Industriei Ali
mentare și Ministerul .Silviculturii răspund
de aplicarea fermă a măsurilor de carantină
fitosanitară.
Comitetele și birourile executive ale con
siliilor populare și organele Ministerului
de Interne sint obligate să sprijine organele
de carantină fitosanitară in îndeplinirea
atribuțiilor lor.
Art. 29. — înființarea și funcționarea pe
pinierelor pomicole, viticole, dendrologice.
silvice, a serelor legumicole, floricole, pre
cum și a cimpurilor experimentale și co
lecțiilor pomicole, dendrologice si silvice
sint permise numai pe baza autorizației eli
berate de organele Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare și. după caz,
ale Ministerului Silviculturii.
Circulația, desfacerea și folosirea produ
selor din culturile de înmulțire supuse re
gimului de carantină fitosanitară 6int ad
mise numai pe baza autorizației eliberate
deținătorului culturii de către organele îm
puternicite de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare și, după caz. de Mi
nisterul Silviculturii.
Art. 30. — Producătorii sau deținătorii,
sub orice formă, de material biologic de
înmulțire a plantelor agricole și forestiere
sint obligați să aplice toate măsurile de
prevenire și combatere a dăunătorilor, boli
lor și buruienilor de carantină, indicate de
organele de carantină fitosanitară.
în cazul bind producătorii sau deținătorii
nu ău aplicat măsurile de prevenire și

combatere ori le-au aplicat necorespunză
tor și se constată prezența dăunătorilor, boli
lor și buruienilor de carantină, aceste mă
suri vor fi aplicate de către organele de
protecție a plantelor, pe cheltuiala producă
torilor sau a deținătorilor.
Art. 31. — Plantele, părțile de plante,
semințele, fructele și orice alte produse
agricole și forestiere, inclusiv cele tratate
fizic sau chimic, care fac obiectul importu
lui, exportului sau tranzitului pe teritoriul
țării, precum și mijloacele de transport fo
losite; sint supuse obligatoriu controlului
fitosanitar.
Art. 32. — Organizațiile socialiste, cele
lalte persoane juridice și persoane fizice
importatoare de produse de origine vege
tală sint obligate sâ obțină de la organele
de carantină fitosanitară o autorizație de
import, prin care se precizează condițiile
fitosanitare in care se admite importul.
întreprinderile de comerț exterior vor
asigura includerea in contractele de im
port a unor clauze prin care să se preva
dă că produsele de origine vegetală ce ur
mează a fi importate vor corespunde nor
melor de carantină fitosanitară ce se apli
că in Republica Socialistă România.
Art. 33. — Organizațiile socialiste, cele
lalte persoane juridice și persoanele fizice
sint obligate să declare la organele de con
trol fitosanitar vamal produsele de origine
vegetală neprelucrate, la intrarea in țară a
acestora.
Art. 34. — Organizațiile socialiste, cele
lalte persoane juridice și persoanele fizice
care exportă produse de origine vegetală
sint obligate să obțină de la organele de
carantină fitosanitară certificate fitosani
tare de, tip internațional, cu, respectarea
condițiilor puse de țările ir-1' mtatoare.
Art. 35. — Organizațiile
jnerciale și
persoanele fizice care desfa, yroduse de
origine vegetală sint obligat să respecte
măsurile indicate de organele de carantină
fitosanitară.

CAPITOLUL V

Regimul pesticidelor
Aft. 36. — Pot fi produse, livrate, comer
cializate și utilizate numai pesticidele auto
rizate de organele și in condițiile prevăzute
de lege.
Pesticidele care se folosesc In acțiunile de
prevenire și combatere a dăunătorilor, bo
lilor și buruienilor se stabilesc anual prin
planul național unic de dezvoltare economico-socială.
în cazuri excepționale se pot folosi și
alte pesticide, în condițiile și cu aprobarea
organelor prevăzute de lege.
Art. 37. — Prin pesticide; In sepsul pre
zentei legi, se înțelege orice substanță sau
amestec de substanțe, inclusiv amestecurile
acestora cu ingrediente, destinate utilizării
în agricultură, silvicultură, in spațiile de
depozitare, precum și in alte activități in
scopul prevenirii, diminuării, îndepărtării
sau distrugerii dăunătorilor, agenților fitopatogeni, buruienilor și altor forme de viață
animală sau vegeta’’
-lusiv a virusurilor,
dăunătoare plantelor
animalelor domes
tice sau folositoare, a insectelor și roză
toarelor purtătoare de maladii transmisibile
la om, precum și produsele pentru reglarea
creșterii plantelor, defolierea sau desicarea
acestora.
Art. 38. — După gradul de toxicitate, pes
ticidele se clasifică în patru grupe, potrivit
normelor aprobate prin decret al Consiliu
lui de Stat
încadrarea nominală a pesticidelor in
grupele prevăzute la alin. 1 se face de către
Ministerul Sănătății.

Secțiunea I

Producerea pesticidelor
Art 39. — Producerea pesticidelor se rea
lizează in cadrul sistemului integrat de pre
venire și combatere a dăunătorilor, bolilor
și buruienilor și trebuie să asigure produ
sele chimice și biologice necesare pentru
protecția plantelor cultivate și a pădurilor.
Art 40 — Ministerul Industriei Chimice
va lua măsuri pentru producerea unor sor
timente de pesticide cu eficacitate ridicată,
cu consumuri reduse de materii prime și
energie, lipsite de nocivitate și cu rema
nentă redusă în sol, alimente și furaje,
care să se încadreze în limitele maxime
admisibile stabilite potrivit legii.
De asemenea, Ministerul Industriei Chi
mice va lua măsuri pentru producerea unor
pesticide cu un spectru cit mai larg-de ac
țiune și va asigura, pe baza rezultatelor
cercetării științifice și a nevoilor producției
agricole și silvice, tipizarea pesticidelor.
Art. 41. — Unitățile socialiste care produc
pesticide răspund, potrivit legii, de asigu
rarea parametrilor calitativi ai produselor
prevăzuți in autorizații.
Ministerul Agriculturii șî Industriei Ali
mentare execută, prin laboratoare speciali
zate. controlul calității pesticidelor la uni
tățile producătoare și la orice alte unități
deținătoare.
Unitățile producătoare de pesticide sint
obligate să acopere pagubele cauzate unită
ților agricole și silvice prin livrarea unor
produse necorespunzătoare calitativ.
Art. 42. — în scopul menținerii calității
pesticidelor șl al evitării oricăror riscuri
de accidente, intoxicații și îmbolnăviri,
unitățile socialiste care produc pesticide
sint. obligate să întocmească, pentru fiecare'
produs, cu avizul Ministerului Sănătății și
al Ministerului Agriculturii șl Industriei
Alimentare, norme tehnice caracteristice de
transport, depozitare, manipulare și utili
zare.
Unitățile socialiste care produc, prepară
sau condiționează pesticide sint obligate să
livreze aceste produse in ambalaje tipizate,
confecționate din materiale adecvate, in ra
port cu gradul de toxicitate și inflamabiIitate.
Art. 43. — în vederea realizării și intro
ducerii In practica agricolă și silvică a unor
noi sortimente de pesticide, unitățile pro
ducătoare vor colabora permanent cu in
stitutele de cercetare de profil și cu uni
tățile agricole și silvice, urmărind efica
citatea. eficiența și efectele noilor pestici
de in condiții de producție.

Secțiunea a ll-a

Folosirea pesticidelor
Art. 44. — în vederea utilizării raționale
și eficiente a pesticidelor, a asigurării ca
lității corespunzătoare a produselor agro
alimentare, păstrării calităților solului și
protejării mediului inconjurător, precum și
pentru eliminarea oricăror posibilități de
producere a accidentelor, intoxicațiilor și

îmbolnăvirilor, unitățile agricole, silvice,
celelalte categorii de producători sau de
ținători de terenuri și culturi au obligația
să respecte cu strictețe normele tehnice de
folosire, depozitare, transport și manipulare
a pesticidelor, elaborate potrivit legii. I
Art. 45. — In acțiunile de protecție a
plantelor cultivate și a pădurilor nu pot fi
folosite decit pesticidele a căror aplicare
asigură încadrarea în limitele maxime ad
misibile de reziduuri in alimente și furaje,
stabilite potrivit legii.
Este interzisă punerea în consumul pu
blic sau livrarea spre industrializare ali
mentară a produselor agroalimentare care
conțin reziduu j de pesticide ce depășesc
limitele maxi
admisibile.
Organul de control care a constatat de
pășirea limitelor maxime admisibile la un
produs alimentar are obligația să sesizeze
unitatea producătoare sau deținătoare,
după caz, in vederea remedierii deficien
țelor de aplicare a tratamentelor cu pesti
cide.
Art. 46. — Unitățile socialiste pot desfă
șura activități cu pesticide din grupele de
toxicitate I și II numai pe baza autoriza
ției sanitare eliberate in acest scop de cen
trul sanitar antiepidemic județean sau al
municipiului București.
Pentru unitățile Ministerului Apărării
Naționale și ale Ministerului de Interne,
autorizațiile se eliberează de organele sa
nitare antiepidemice din subordinea a stor ministere.
Unitățile autorizate sint obligate să ,3*'
înregistreze potrivit legii.
'
. .
Unitățile de protecție a plantelor culti
vate și organizațiile, socialiste comerciale
pot distribui, fără autorizație, persoanelor
fizice, numai pesticide din grupele de to
xicitate III și IV.
Art. 47. — Unitățile socialiste care efec
tuează tratamente cu pesticide sint obligate
să folosească în acest scop numai personal
instruit, dotat cu echipamentul și mijloa
cele de protecție individuală normate.
Ari. 48. — Unitățile care desfășoară ac
tivități cu pesticide răspund de respecta
rea strictă a normelor\privind depozitarea,
conservarea și distribuirea acestora, pre
cum și de protecția muncii, prevenirea ac
cidentelor in rindurile populației și la ani
male și ocrotirea mediului inconjurător.
Este interzisă încadrarea în muncă sau
folosirea, pentru activitatea cu pesticide
dm grupele I și II de toxicitate, a tinerilor
sub 18 ani. a femeilor gravide și a celor
care alăptează, precum și a persoanelor
care prezintă afecțiuni stabilite de Minis
terul Sănătății.
Art. 49. — Tratamentele cu pesticide în
gospodăriile individuale și în locuri publice
se pot efectua numai cu produse autoriza
te, in acest scop, de Ministerul Sănătății.
Tratamentele cu pesticide din grupele I
și II de toxicitate pot fi efectuate, in gos
podăriile individuale, numai in afara spa
țiilor de locuit, de către echipe speciale,
aparținind organizațiilor socialiste autori
zate a desfășura activități cu pesticide.
Art. 50. — Controlul respectării dispozi
țiilor legale privind regimul pesticidelor se
execută de către Ministerul de Interne,
Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii,
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Ministerul Silviculturii, Ministerul
Industriei Chimice, Consiliul Național pen
tru Protecția Mediului înconjurător și
Consiliul Național ai Apelor, potrivit atri
buțiilor ce revin fiecăruia.
De asemenea, ministerele, celelalte orga
ne și organizații centrale, precum și comi
tetele și birourile executive ale consiliilor
populare sint obligate să execute controlul
direct privind activitatea cu pesticide in
unitățile ce le sint subordonate.
în unitățile subordonate Ministerului Apă
rării Naționale și Ministerului de Interne
controlul se execută de către organele de
specialitate ale acestora.
Art. 51. — Ministerul Sănătății și Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimentare vor
propune, la fiecare doi ani, actualizarea
listei cu limitele maxime admisibile de
reziduuri de pesticide in alimente.
în același termen. Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare va propune actua
lizarea listei cu limitele maxime admisibile
de reziduuri de pesticide in furaje, ținindu-se seama de limitele maxime admisibile
pentru alimentele de origine animală.
Listele cuprinzind limitele maxime admi
sibile de reziduuri de pesticide in alimente
și furaje se aprobă in condițiile prevăzute
de lege.
Ari. 52. — Modul de autorizare a pestici
delor și de asigurare a' calității acestora.

(Continuare în pag. a Hl-a)
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privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor și regimul pesticideior
♦

I
și măsurile de decontaminare sînt regle
mentate prin decret al Consiliului de Stat.
De asemenea, prin decret al Consiliului
de Stat sint reglementate răspunderile și
sancțiunile pentru încălcarea normelor le
gale privind protecția plantelor cultivate, a
pădurilor și regimul pesticideior.

(Urmare din pag. a II-a)
Înregistrarea unităților autorizate să desfă
șoare activități cu pesticide și sistemul de
evidentă utilizat în aceste activități, modul
de ambalare, etichetare, depozitare, trans
port și comercializare a pesticideior. precum

I

i

CAPITOLUL VI

Dispoziții comune și finale
Art. 53. — Ministerul Industriei Chimice
va asigura cantitățile de pesticide — in
clusiv cele din categoria produselor biolo
gice — pentru acțiunile de prevenire și
combatere a dăunătorilor, bolilor și buruie
nilor. potrivit necesarului stabilit împreună
cu Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Ministerul Silviculturii și celelalte
ministere și organe centrale interesate și
înscris în plan.
Ministerul Industriei Construcțiilor de
Mașini va asigura producerea echipamentu
lui de prevenire și combatere a dăunători
lor, bolilor și buruienilor, precum și a pie
selor de schimb, conform nomenclatorului
întocmit de comun acord cu Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare, Mi
nisterul Silviculturii și celelalte ministere și
organe centrale interesate.
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Ministerul Silviculturii și celelalte
ministere și organe centrale cărora, potrivit
legii, le revin sarcini in activitatea de pro
tecție a plantelor cultivate și a pădurilor
vor organize »vizia și repararea aparatelor
și mașinii'
„ se folosesc în aceste acțiuni,
precum ș
provizionarea cu piesele de
schimb i» .are, in scopul menținerii lor
in permanentă stare de funcționare.
Art. 54. — Pentru prevenirea și combate
rea atacurilor de dăunători și boli, acciden
tale și cu caracter de calamitate. Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimentare,
Ministerul Silviculturii și celelalte ministe
re și organe centrale interesate vor consti
tui stocuri tampon de materiale, pesticide
și echipamente, potrivit normelor legale in
vigoare.
Art 55. — Cheltuielile pentru acțiunile
de prevenire și combatere a dăunătorilor,
bolilor și buruienilor se suportă de unită
țile agricole și silvice și de celelalte cate
gorii de producători sau deținători de te
renuri, în condițiile stabilite prin decret al
Consiliului de Stat.
Art. 56. — Consiliile de conducere ale
ministerelor, celorlalte organe centrale,
comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului București,
consiliile oamenilor muncii din centrale,
întreprinderi și celelalte .unități socialiste,
precum și consiliile de c'.^ucere din uni
tățile agricole cooperatiste sint obligate să

ia măsuri pentru cunoașterea și aplicarea
strictă a prevederilor prezentei legi, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei la fiecare
loc de muncă, prevenirea oricăror acciden
te de muncă sau tehnice. "
Organele de conducere colectivă prevă
zute la alin. 1 sînt obligate să asigure :
a) organizarea cunoașterii temeinice a
prevederilor legii de către întregul perso
nal în atribuțiile căruia intră acțiuni de
protecție a plantelor cultivate și a pădurilor
sau activități privind producerea, transpor
tul, depozitarea și administrarea pesti
cideior ;
b) dezbaterea prevederilor legii in adu
nări ale oamenilor muncii organizate pe
sectoare de producție sau alte comparti
mente de muncă ;
c) organizarea popularizării prevederilor
legii prin afișare la locul de muncă sau
alte mijloace de informare ;
d) instruirea temeinică a personalului
muncitor in legătură cu atribuțiile, obliga
țiile și răspunderile ce-i revin în scopul
întăririi ordinii și disciplinei, desfășurării
întregii activități in condiții de deplină si
guranță și cu respectarea regimului de lu
cru aprobat.
După studierea și însușirea prevederilor
legii, muncitorii, maiștrii, tehnicienii, in
ginerii. toți cei care lucrează sau conduc
activități de protecție a plantelor cultiva
te și pădurilor, de producere, transport, de
pozitare și administrare a pesticideior sint
obligați să semneze de luarea la cunoștință?
a reglementărilor cuprinse în prezenta lege

i

și răspund de îndeplinirea întocmai a obli
gațiilor ce le revin.
Art. 57. — Consiliile de conducere ale
ministerelor, celorlalte organe centrale, co
mitetele executive ale consiliilor populare
județene și al municipiului București, con
siliile oamenilor muncii din centrale. între
prinderi și celelalte unități socialiste, pre
cum și consiliile de conducere din unitățile
agricole cooperatiste sint obligate să con
troleze modul în care au fost asigurate cu
noașterea prevederilor legii de către între
gul' personal muncitor, instruirea periodică
a acestuia și răspund nemijlocit de luarea
tuturor măsurilor necesare in vederea aplicarii intocmai a legii.
Organele Ministerului de Interne, ale
procuraturii și justiției au obligația să asigure, prin participare directă, sprijinul ne
cesar unităților socialiste în activitatea de
cunoaștere și popularizare a legii și să ur
mărească respectarea strictă a prevederilor
acesteia, luînd măsuri pentru prevenirea și
combaterea fermă a oricăror încălcări ale
dispozițiilor prezentei legi.
Art. 58. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Ministerul Silvicul
turii vor lua măsuri pentru popularizarea
în rîndurile cetățenilor a cunoștințelor asupra protecției plantelor cultivate și a pă
durilor, iar împreună cu Ministerul Sănă
tății vor asigura realizarea de filme edu
cative și elaborarea altor materiale diversi
ficate de educație, folosirea presei, emi
siunilor de radio și televiziune în scopul
prevenirii riscurilor de intoxicare cu pesti
cide și al însușirii măsurilor de prim aju
tor.
Ministerele prevăzute la alin. 1, împreună
cu Ministerul Educației și Invățămîntului,
vor organiza elaborarea de materiale di
dactice referitoare la pesticide și vor lua
măsuri pentru cunoașterea acestora de că
tre elevi și studenți.
Art. 59. — Pe data intrării în vigoare a
prezentei legi se abrogă orice dispoziții con
trare.
Art. 60. — Anexele nr. 1 A și 1 B fac par
te integrantă din prezenta lege.

Anexa nr. 1 A

NORME TEHNICE
pentru asigurarea stării de igienă
a culturilor, pășunilor și fînețelor
1. La însămînțare vor fi folosite- numai
semințe condiționate și tratate potrivit in
strucțiunilor tehnice date de organele de
protecție a plantelor cultivate.
2. Vor fi efectuate toate lucrările agroteh
nice necesare pentru distrugerea buruienilor

care servesc drept gazdă pentru boli și dău
nători in culturi și plantații — arat, discuit,
prășit, erbicidat și altele,
3. Va fi distrusă imediat după apariție
samulastra de cereale păioase, floarea-soarelui și alte plante cultivate, folosindu-se,

în acest scop, mijloace agrotehnice econo
mice.
4. Rotația culturilor este obligatorie atunci cînd se stabilește de organele de pro
tecție a plantelor cultivate in vederea pre
venirii și combaterii dăunătorilor, bolilor și
buruienilor.
5. Vor fi executate lucrările pentru dis
trugerea cuiburilor de omizi, a lichenilor și
mușchilor, tăierea uscăturilor și drajonilor,
culegerea fructelor mumificate și alte lu
crări de igienă. îndeosebi prin metode agro
tehnice.
6. Focarele păduchelui din San-Josă vor
fi distruse in jurul plantațiilor de pomi
fructiferi neinfestate de acest dăunător și
al pepinierelor* pomicole, prin măsuri de
combatere chimică sau prin scoaterea ma
terialului nevaloros.
7. Vor fi distruse focarele de omidă pă
roasă a dudului in livezi, parcuri, alinia
mente și pomi răzleți. îndeosebi prin mij
loace mecanice.
8. Cultivarea altor plante în plantațiile de
pomi se face cu respectarea normelor care
asigură efectuarea la timp a tratamentelor
chimice.
9. Vor fi folosite numai mlădițe de altoi
de la plante mamă selecționate în acest
scop și care nu sînt atacate de dăunători
sau agenți patogeni de carantină.
10. în pepinierele pomicole și dendrologice, precum și în solariile și serele legu
micole și floricole vor fi efectuate lucră
rile de combatere de iarnă și de vară indi
cate de organele de protecție a plantelor
cultivate.'
11. Materialul săditor va fi livrat din pe
pinierele pomicole numai după dezinfectare
și dezinsectizare, dacă organele de protec
ție a plantelor cultivate indică aceste mă
suri.
12. Va fi ținută la zi evidența lucrărilor
de protecție a plantelor executate în pepi
nierele pomicole, dendrologice, solariile șl
serele legumicole sau floricole.
13. Solul, tocurile și utilajele din răsad
nițe. din solariile și serele legumicole șl
floricole vor fi dezinfectate potrivit indi
cațiilor date de organele de protecție a
plantelor cultivate.
14. Semințele de trifoliene vor fi decuscutate in unități specializate, înainte de pu
nerea lor în vînzare sau de folosirea lor la
semănat.
15. Deșeurile rezultate din decapsularea
tulpinilor de in în topitorii ori cele existente
în stațiile de decuscutare a semințelor de
trifoliene sau ierburi vor fi folosite la fu
rajarea animalelor, unitățile care livrează
și preiau aceste produse fiind obligate să
asigure realizarea integrală a măsurilor sta
bilite de organele de carantină și a celor de
protecție a plantelor cultivate, în scopul fu
rajării în bune condiții a animalelor și pre
venirii și răspindirii cuscutei.
16. Lucrările de combatere pe cale chimi
că sau mecanică a focarelor de cuscută in
culturi și îh alte locuri vor fi' executate po
trivit indicațiilor date de organele de pro
tecție a plantelor cultivate.
17. Cartofii sensibili la rîia neagră vor fi
înlocuiți cu soiuri rezistente în zonele ca-

rantinate și se vor lua măsuri pentru men
ținerea purității biologice a acestor soiuri.
18. Spațiile de depozitare a produselor ve
getale vor fi dezinfectate și dezinsectizate
anual, atît înainte de introducerea produ
selor, cit și in timpul depozitării lor. folosindu-se pesticide care să nu modifice cali
tatea acestora.
19. Executarea lucrărilor de depistare, pre
venire și combatere a dăunătorilor, bolilor
și buruienilor se va face in perioadele sta
bilite de organele de protecție a plantelor

cultivate, cu mijloacele și în condițiile In
dicate de aceste organe, in funcție de spe
cificul fiecărei culturi și de zona geografică
respectivă.
20. Lucrările de combatere vor fi execu
tate cu aparatură și utilaje corespunzătoare
parametrilor înscriși in fișa tehnică de ex
ploatare, spre a se evita diminuarea sau
depășirea dozelor de pesticide, risipirea acestora, poluarea mediului și accidentarea
lucrătorilor manipulanți.

Anexa nr. 1 B

NORME TEHNICE
pentru asigurarea stării de igienă a pădurilor
1. La culturile din solarii și pepiniere se
vor folosi numai semințe condiționate și
tratate potrivit instrucțiunilor tehnice sta
bilite de Ministerul Silviculturii.
2. La culturile din pepiniere, la răchitării și la culturile de arbori și arbuști fruc
tiferi se vor efectua la timp lucrările de în
treținere și se vor distruge buruienile și
alte specii vegetale care sint gazdă pentru
boli și dăunători.
3. Se va respecta rotația culturilor in pe
piniere, stabilită prin planurile aprobate
potrivit tehnologiilor.
4. Anual, in perioada*
1 septembrie-octombrie, se va efectua in toate pepinierele con
trolul fitosanitar al culturilor, pe baza că
ruia se va elibera certificat fitosanitar pen
tru puieții fără atacuri de dăunători și boli
de carantină, ce pot fi folosiți la împăduriri.
5. In solarii, pepiniere și răchitării se vor
efectua la timp tratamentele preventive și
curative împotriva dăunătorilor și bolilor,
potrivit instrucțiunilor tehnice stabilite de
Ministerul Silviculturii.
6. Conducătorii pepinierelor silvice vor
declara Ia organul de carantină fitosanitară
în raza căruia se află pepiniera cazurile în
care in pepinierele respective urmează să
se cultive și material săditor pomicol altoit
— măr, păr, dud și nuc.
7. La înființarea răchităriilor se vor fo
losi numai butași din culturile de plante
mamă care nu sint atacate de dăunători sau
agenți patogeni.
8. în răchitării se vor executa în perioa
dele mai-iunie și august-septembrie con
troale fitosanitare, prin care să se facă de
pistarea dăunătorilor și bolilor și luarea la
timp a măsurilor eficiente de prevenire și
combatere a acestora.
9. Rezervațiile de'semințe nu se vor în
ființa îm pădurile în care sînt semnalați en
demic dăunători care influențează asupra
calității sau cantității fructificației.
10. Executarea lucrărilor de împădurire
se va face numai după efectuarea Contro

lului sanitar al solului. în vederea stabilirii
infestării cu larve de cărăbuși.
11. Arborii căzuți, rupți și doborîți de
vînt sau de zăpadă, uscați sau atacați de
dăunători și boli se vor scoate și valorifica
cu prioritate.
12. în arboretele de rășinoase unde s-a
produs ruperea vîrfurilor arborilor se vor
extrage, în prima urgență, cei a căror co
roană este ruptă peste o treime, iar cei
cu coroana ruptă sub o treime se vor ex
trage pe măsură ce încep să prezinte uscări
sau atacuri de boli și dăunători.
13. La exploatarea pădurilor de rășinoase
este obligatorie cojirea cioatelor — la pin
și molid în întregime, iar la brad și celelal
te rășinoase prin curelare ; lemnul doborît
nu poate fi menținut necojit în pădure si in
depozite în intervalul de la 1 aprilie la 1
octombrie.
14. Cojirea totală a cioatelor și arborilor
de rășinoase situați în afara, fondului fores
tier se efectuează odată cu tăierea, cind această lucrare se execută în intervalul 1
aprilie — 1 octombrie, sau pină la 1 aprilie,
cind tăierea se execută in intervalul 1 oc
tombrie — 1 aprilie.
15. Curățirea completă a parchetelor ex
ploatate de resturile de exploatare se exe
cută pină cel mai tîrziu la expirarea ter
menului de scoatere a materialului lemnos.
16. Pe terenurile cu vegetație forestieră
din afara fondului forestier se vor înlătura
arborii de rășinoase in .curs de uscare, rupți
sau doborîți de vînt sau zăpadă, ori atacați
de boli și dăunători.
17. Secuirea arborilor — cojirea pe o por
țiune de jur-împrejurul arborilor, in sco}
pul de a produce uscarea — este «interzisă.
18. Pentru prevenirea daunelor produse
de vinat . puieților din plantații și regene
rări naturale se vor lua măsuri de protejare a acestora cu ajutorul substanțelor repelente și al altor procedee prevăzute în
normele tehnice ale Ministerului Silvicul
turii.
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AU ÎNCHEIAT

insămințarea orzului

Județtd Sălaj
Lucrătorii din agricultura județului Sălaj au încheiat,
Ia 29 septembrie, insămințarea orzului de toamnă pe
întreaga suprafață planificată de 9 750 hectare.
In telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.K.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul ju
dețean de partid Sălaj, se spune :
în prezent acționăm cu toată hotărîrea pentru recol
tarea porumbului, legumelor, fructelor și strugurilor,
livrarea producției stabilite la fondul de stat, transpor
tul și depozitarea tuturor resurselor furajere, pregă
tirea terenulții și. insămințarea griului, acțiuni la care
sint mobilizate toate . mijloacele mecanice și forța de
munca de care dispunem.
yă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general,
că sîntem ferm hotărîți să acționăm in continuare
cu toată responsabilitatea pentru recoltarea și depozi

BRĂILA;

OLT:

preajmă, au diametrul de
doi țoii. Recoltă bogată,
cum n-au văzut oamenii
de prin părțile locului.
Președintele cooperativei.
Ștefan Mitu. ne face semn
să oprim. „Parcă sintem
intr-o pădure , de porumb
— spune el. Se aude și e-

tarea' fără pierderi a întregii producții agricole, pentru
executarea la termenele prevăzute și de calitate a lu
crărilor de pregătire a terenului și însămințare a griu
lui, asigurînd astfel o bază sigură de realizare a pro
ducțiilor planificate în anul viitor.

Județul Mehedinți
Concomitent cu stringerea producțiilor de porumb,
legume și fructe, in județul Mehedinți se lucrează de
zor la semănatul păioaselor. Pentru a se asigura un
avans la pregătirea terenului, pe 452 tractoare s-a or
ganizat lucrul în schimbul II in timpul nopții, iar in
toate secțiile de mecanizare se lucrează în schimb pre
lungit pină la ora 23. S-a reușit astfel ca în mai pu
țin de cinci zile bune de lucru să se încheie semăna
tul orzului pe întreaga suprafață de 9 500 hectare.
(Virgiliu Tătaru, corespondentul „Scînteii").

tul de celuloză și hirtie și
la termocentrală au luat in
acord global importante
suprafețe de culturi. Le-au
lucrat in timpul lor liber,
iar acum string roadele.
Ce a însemnat pentru coo
perativa agricolă din Chis
cani — Brăila actuala cam

Din experiența cooperativei agricole
din Chiscani
coul specific pădurii". O
„pădure" insămințată in
primăvară, îngrijită apoi,
plantă cu plantă, la timpul
potrivit, prin prașile ma
nuale. Pămintul de la
Chiscani nu este irigat.
Dar este prășit. Cit și cum
trebuie. Aici toți țăranii
din sat muncesc după cu
noștințele lor de țărani, la
care au adăugat cunoștin
țele agrotehnicii moderne.
Alături de ei, 250 de con
săteni de ai lor care lu
crează la combinatul de
fibre artificiale, combina

panie . de recoltare a po
rumbului 7 Stringerea re
coltei in timp scurt, eco
nomisirea unor cantități
apreciabile de motorină,
deoarece culesul s-a făcut
în întregime manual. De
asemenea, cocenii au fost
adunați cu grijă, coo
peratorii beneficiind, în
plus, de un fond de furaje
de 3 000 tone.
Parcurgem șoseaua care
duce la baza de recepție.
In această zi au fost (aduse
de Ia Chiscani peste 100
tone de porumb. Mașinile

intră, poposesc puțin pe
cîntar și apoi descarcă po
rumbul operativ. Spre sea
ră, cooperativa încheiase
recoltarea porumbului. încă
3—4 zile și întreaga recol
tă va fi la adăpost. Bilan
țul 7 Peste 8 500 kg porumb
boabe la hectar (obținute
in condiții de neirigare),
față de un plan de 6 500
kg. Deci, depășirea planu
lui cu 2 000 kg Ia hectar.
Ce reprezintă această reu
șită 7 Președintele coope
rativei ne spune : „Impor
tante ciștiguri pentru coo
perativă, ca și pentru cel
care au lucrat întreaga
suprafață de cultură în
acord global. Totodată, vom
da la fondul de stat peste
prevederi circa 1 200 tone
de porumb boabe".
...De la Chiscani va
pleca spre hambarele tă
rii în plus față de plan
un tren cu 120 de vagoane
cu porumb.

Comeliu IFRIM
corespondentul

BRĂILA
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Prin buna întreținere a culturilor — un spor
de două tone de porumb la hectar

în județul Brăila, cam
pania de recoltare a po
rumbului a trecut in cea
de-a doua parte a sa. Pină
în seara zilei de 28 sep
tembrie, din cele 100 456
hectare cultivate recolta
fusese strinsă de pe 52 360
hectare. Deci — 52 la sută,
în unele consilii agroin
dustriale lucrările
sint
mult mai avansate : Dudești — 65 la sută, Suțești
— 60 la sută,. Cireșu — 63
la sută. Bârăganu și Măxineni — 58 la sută. Timpul
continuă să fie bun și. după
toate probabilitățile, culesul
s-ar putea încheia pină la
10 octombrie.
Peste tot se muncește in
tens. Pătrundem in lanurile
cooperativei agricole1 Chis«ani. Nu întimplător am
ales ca teren de documen
tare această unitate. Aici,
din cele 600 hectare cultiva
te cu porumb mai rămăse
seră de recoltat doar 40—50
hectare. Plantele sint înal
te, incit nici dacă întinzi
în sus miinile nu le ajungi
vîrfurile. Iar știuleții. cum
ne spune un șofer aflat in

In cîmp sint multe furaje

„Scînteii'

„.însă nu îndeajuns și în fermele

morun

zootehnice
în unitățile agricole din județul
Olt s-au strins și depozitat 43 000
tone de fin, adică mai puțin de ju
mătate din cantitatea necesară. Este
puțin, foarte puțin in raport cu re
sursele variate de nutrețuri existen
te în cimp și mai ales față de cerin
țele efectivelor de bovine și ovine.
Va fi echilibrată balanța furajelor 7
Specialiștii afirmă că vor fi insilozate cantități sporite de furaje. Cum
se desfășoară această acțiune ? Pină
în seara zilei de 28 septembrie au
fost insilozate 208 000 tone de furaje,
reprezentînd doar 31 la sută din
cantitățile necesară pentru iarnă în
I.A.Ș. și 34 la sută în cooperativele
agricole.
Puteau fi strînse și depozitate mai
multe furaje 7 Evident. Din datele
furnizate de organele agricole și din
constatările de pe teren rezultă că
există diferențe mari intre consilii
agroindustriale sau unități cu con
diții asemănătoare, adesea învecina
te, în ce privește cantitățile de fu
raje depozitate pentru iarnă. în
timp ce unitățile agricole cooperatis
te din consiliile agroindustriale Viși
na, Corabia, Radomirești, Drăgănești
Olt au însilozat cite 15 000—20 000 tone
de furaje, alte consilii agroindustria
le, printre care Spineni, Strejești,
Ștefan cel Mare, au realizat mai pu
țin de opt-zece mii tone fiecare, mult
sub nevoile lor reale.
Multe sînt cauzele care generează
această stare de lucruri, dar cel mai
dăunător este dezinteresul manifes
tat de unele cadre de conducere din
unități -agricole și consilii populare
care continuă să subaprecieze pro
blema furajelor. Aveam să ne con
vingem de această realitate in co
muna Crîmpoia. în ziuș raidului
aici nu s-a adus nici o tonă de nu
treț pentru iarnă, nu s-a însilozat
nimic. De ce 7 Pentru că cei care au
datoria să organizeze însilozarea fu
rajelor o dezorganizează. în ziua
respectivă, primarul Vasile Crăciun
și președintele cooperativei agricole,
Ion Bădoi, au. luat tractoarele for
mației de recoltare a furajelor și
le-au repartizat la alte lucrări. Ei au

încălcat cu bună știință o indicație
a organelor județene de partid și
agricole de a nu se schimba desti
nația tractoarelor și a mijloacelor
mecanice repartizate la stringerea
furajelor. Mai grav este faptul că
asemenea neajunsuri se manifestă
intr-o unitate care, în iarna trecu
tă, s-a confruntat cu multe greutăți
in furajarea animalelor. „Avem cul
turi duble de porumb pe 160 hec
tare — ne spunea un cooperator. Ar
fi păcat să le prindă brumele toam
nei și să se usuce în cimp. Ele ar
trebui strînse și însilozate. Fapt este
că și acum, cînd cîmpul e plin de
masă verde, cele 450 taurine de aici
erau furajate Ia grajd cu colete de
sfeclă, capitule de floarea-soarelui
și coceni tocați — nutrețuri care ar
trebui conservate pentru iarnă. Ba
mai mult, se consumă circa 25 tone
de furaje din stoc. Furajarea unila
terală a făcut ca, în decurs de trei
zile, producția de lapte să scadă cu
300 litri. Și toate acestea puteau fi
înlăturate dacă s-ar fi recoltat o
porțiune de porumb boabe, care să
asigure animalelor culoar de trecere
spre culturile duble. Și cite nu mai
sint de făcuț aici ! Nu s-a încheiat
construcția silozurilor de beton, deși
acum ele ar trebui să fie umplute cu
furaje. Chiar dacă nu în aceeași
măsură, intr-o formă sau alta, situa
ția din comuna Crîmpoia se poate
constata și în alte unități.
Acum, esențiale sint eforturile
pentru a recupera întîrzierile și a
echilibra balanța furajelor. Ce re
zerve oferă cîmpul și cum sînt puse
ele în valoare 7 Rezerve sînt destule
și in multe unități agricole se ur
mărește valorificarea lor. Comitetul
orășenesc de partid și Consiliul
popular Corabia,
împreună cu
membri ai biroului executiv al con
siliului agroindustrial, analizează
zilnic stadiul recoltării furajelor și
stabilesc măsuri practice menite să
impulsioneze lucrările. De aseme
nea, pentru a asigura furajele nece
sare unei mari unități a zootehniei
— complexul de ingrășare a peste
5 000 taurine de la Celeiu-Corabia,

CONSTANTĂ

TELEORMAN

STADIUL RECOLTĂRII Șl DEPOZITARII FURAJELOR SUCULENTE la 28
septembrie. Pentru unele județe, datele inscrise pe harta reflectă o situa
ție nesatisfăcătoare. Firesc este să întrebăm și, la rindul lor, să se intrebe
organele locale de partid, consiliile populare și organele agricole din
județele Vrancea, Argeș, Dolj, Olt, Botoșani și altele, cu ce vor fi hrănite
in timpul iernii animalele, din moment ce unitățile agricole din raza lor de
activitate nu au depozitat nici jumătate din cantitățile de furaje necesare ?
Și tot atît de firească este întrebarea : cine răspunde de această situație
și, mai ales, ce au decis aceste organe pentru a fi strînse și depozitate
neîntirziat toate resursele.de nutrețuri din cimp și de pe finețe ? Un răspuns
prin fapte este mai mult decit binevenit acum, înainte de sosirea brumelor,
cind incă se poate acționa eficient pentru asigurarea întregii cantități
de furaje 1

s-a organizat o formație de mecani
zatori dotată cu combine autopro
pulsate și cupluri de remorci, care
a însilozat opt mii tone de nutre
țuri. O altă formație de mecaniza
tori lucrează in cooperativele agri
cole „Voința" și „Unirea" din Cora
bia. Pentru economisirea furajelor
din stoc, 3 000 taurine au fost scoase
la pășunat pe porumbiște și pe su
prafețele de pe care se recoltează
culturi duble. Astfel, au fost disponibilizate pentru a recolta furaje
importante mijloace mecanice și de
transport, ceea ce a permis să fie
însilozate, pe ansamblul consiliului,
peste 16 000 tone de nutrețuri.
La cooperativa agricolă Seaca,
președintele Constantin Cazacu și
primarul comunei, Grigore Babadac,
au organizat echipe de cooperatori
care au strîns și depozitat 300 tone
capitule de floarea-soarelui, iar
acum însilozează masă „ verde din
culturile duble în amestec cu coceni.
In toate unitățile agricole au fost
întocmite balanțe ale furajelor pină
la recolta anului viitor și s-au sta
bilit măsuri penfi-u echilibrarea lor.
Din păcate, în multe locuri nu se
acționează ferm pentru materializa
rea prevederilor. La cooperativa
agricolă Izbiceni sînt suficiente re
surse de nutrețuri, între care 240

hectare culturi duble de porumb și
mei. Există și mijloace mecănice de
recoltare și transport, dar ceea ce
lipsește este organizarea muncii la
recoltare. Aici, mecanizatorii incep
lucrul tîrziu, iar seara pierd timpul
aducind mijloacele mecanice din
cimp la ferma zootehnică pentru ca
a doua zi să facă drumul in sens
invers. Aici s-au asigurat numai
75 tone de fin din 360 tone nece
sare și abia 1 100 tone nutrețuri insi
lozate din aproape șase mii tone
prevăzute: Și în alte unități agricole
sint mari cantități de furaje in
cimp, dar prea puține în fermele
zootehnice. De aceea, este necesară
intervenția imediată a organelor ju
dețene de partid și agricole pentru
aplicarea propriilor hotăriri referi
toare la recoltarea furajelor. Se
cere, în primul rind, să se asigure
permanentizarea și continuitatea ab
solut necesare în activitatea forma
țiilor de mecanizatori repartizați la
recoltarea furajelor, să se urmăreas
că mai ferm utilizarea la întreaga
capacitate a mijloacelor mecanice și
de transport pentru realizarea zil
nică a graficelor de insilozare și de
pozitare a nutrețurilor.

C. BORDEIANU
Emilian ROUĂ
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100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI VASILE PARVAN
I

Intrările pentru alimentarea
cu apă a localității

au fost devansate
Mai multi cetățeni ai orașului
partizată spre soluționare președin
Cehu Silvaniei. județul Sălaj,
telui Comitetului pentru Proble
au adresat tovarășului Nicolae
mele Consiliilor Populare.
Ceaușescu o scrisoare in care —
In urma analizării problemei
\ subliniind că și in acest oraș, da
de către un colectiv de specia
torită grijii conducerii partidului
liști a rezultat 'că relatările scriso
pentru ridicarea economică și socia
rii corespund realității, in prezent,
lă a tuturor localităților patriei,
alimentarea cu apă a orașului se
s-au construit diferite unități in
realizează dintr-o serie de puțuri,
dustriale. intre care fabrici de tri
forate in perimetrul orașului, pre
cotaje, de mobilă, de mase plasti
cum și prin drenuri care, în ulti
ce. locuințe și alte obiective socialmul timp, și-au micșorat debitul.
culturale — arătau insă că există
Pentru rezolvarea acestei proble
unele probleme legate de aprovi
me1 s-a prevăzut, la propunerea
zionarea cu apă. Se arăta că
Comitetului executiv al Consiliului
aceasta afectează pe cetățeni și
popular județean Sălaj, ca în ac
stinjenește condițiile de lucru in
tualul cincinal să se realizeze o
întreprinderi. Semnatarii scrisorii
investiție de alimentare cu apă,
arătau, totodată, că situația a fost
avînd o capacitate de 50 litri pe
adusă Ia cunoștință forurilor ju
secundă. Ținind seama de situația
dețene. dar nu șl-a găsit rezolvare,
existentă. începerea acestei lucrări
a fost devansată, transferîndu-se
în scrisoare autorii propuneau
realizarea unei captări de apă, si- , din anul 1984 în 1982.
Modul de soluționare a sesizării
gure, din albia riului Someș, ana fost adus la cunoștința comitetu
gajîndu-se să contribuie prin munlui
asociației de locatari din care
că la realizarea acestei lucrări.
fac parte semnatarii scrisorii, urSecretarul general al partidului
mînd să fie informați apoi și cei
a hotărit ca scrisoarea să fie relalți cetățeni.
&

legalității

\

Intr.-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu se relata
că la C.A.P. din satul Scăpau,
județul Mehedinți, de un anu
mit timp treburile nu mai mergeau
bine, nu erau realizate sarcinile de
plan, nu se respectau prevederile
legale chiar de către conducerea

unității. tn frunte cu președintele
acesteia. N. Bălăceanu.
Secretarul general al partidului
a hotărit ca scrisoarea să fie în
credirițată spre soluționare secretarului cu problenie agrare al C.C.
al P.C.R., viccpriin-ministru al guvernuiui.

La fața locului s-a constatat că,
intr-adevăr, in anul trecut condu
cerea C.A.P. a încheiat un contract
cu o echipă de lucrători pentru
confecționarea a 500 mii cărămizi,
contract in care erau incluse unele
prevederi nelegale — plata nu
numai in bani, ci șf in produse agricole — pe lingă nereținerea im
pozitului pe veniturile realizate (in
valoare de 35 503 Iei). în același
mod s-a procedat și in cazul altor
lucrări (un gard din beton etc.).
Prevederile legale au fost, de ase
menea, încălcate și in ce privește
plata formațiilor permanente de
udări. De asemenea, printr-un con
tract încheiat cu o echipă de lu
crători din afara unității, condu
cerea cooperativei a prevăzut ca
aceștia să fie retribuiți cu 1 600
lei lunar și 7,6 kg cereale pentru
fiecare zi lucrată. In timp ce pla
nul la principalele culturi ampla
sate pe terenurile irigate nu a fost
realizat, respectivii lucrători au
primit integral cei 1 600 lei lunar
Și. pe deasupra, și cite 9,4 kg ce-

reale pentru fiecare zi lucrată. In
total, lucrătorii care au confecțio
nat cărămizi, gardul de beton și
udătorii au fost retribuți, .contrar
legii, cu 32 217 kg cereale.
Pentru toate acestea, secretariatul
Comitetului județean Mehedinți al
P.C.R. a hotărit ca dosarul de ve
rificare financiară întocmit de
filiala Băncii pentru agricultură și
industria alimentară să fie trimis
organelor de cercetare penală. în
vederea aplicării stricte a legii ;
sancționarea cu vot de blam cu avertisment a președintelui C.A.P.
Scăpau și a fostului contabil-șef,
Scoroasă Benedict, care a fost mutat
la o altă unitate : sancționarea cu
vot de blam a inginerului-șef. Ion
Stevie. Totodată. Direcția agricolă
județeană. U.J.C.A.P. și filiala băncii
vor verifica modul in care s-au efec
tuat retribuțiile in toate cooperati
vele agricole care au confecționat
cărămizi și care au asigurat iriga
rea culturilor cu forță de muncă
din afara unităților respective.

La propunerea cetățenilor
în cartierul
.
„Bartolomeu-Nord"
.
. __
din municipiul Brașov locuiesc mai
bine de 12 000 de cetățeni, iși des
fășoară activitatea 18 unități indus
triale și de depozitare în care lu
crează circa 10 000 de oameni ai
muncii. Această zonă, in care s-au
construit blocuri de locuințe incepind din anul 1980, este separată
de oraș de un grup de opt linii
C.F.R. pe care, din zece in zece
minute, circulă diferite trenuri. Ce
tățenii cartierului, vîrstnici și ti
neri. mai ales elevi, pentru a ajun
ge la mijloacele de transport în
comun, sint nevoiți să treacă frec
vent peste linii, cu riscurile respec
tive, De asemenea, pentru aprovi
zionarea cartierului mijloacele de
transport fac un ocol de circa 8
km. ceea ce determină un consum
suplimentar de carburanți.
Citeva asociații de locatari din
cartier au scris despre acesteasecretarului generai al partidului,
care a hotărit ca scrisoarea să fie
repartizată spre rezolvare pre-

ședintelui Comitetului pentru Pro
blemele Cousiliilor Populare și
viceprim-ministrului guvernului, in
ale cărui atribuții intră și aceste
problem^
Cercetările au fost efectuate de
un colectiv de specialiști din Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor
Populare. M.T.Tc., consiliile popu
lare județean și municipal Brașov,
care au constatat temeinicia afir
mațiilor din scrisoare. Pe această
bază s-au. propus următoarele :
1. Comitetul executiv al Consiliului
popular județean Brașov cu spriji
nul M.T.Tc. să întocmească în termen
de 3 luni nota de comandă pentru
realizarea unui pasaj denivelat și
s-o supună spre aprobare potrivit
normelor legale în vigoare ; 2. Pe
baza notei de comandă aprobată.
Comitetul de Stat al Planificării să
prevadă în planul de investiții al
Consiliului popular județean Bra
șov fondurile necesare, astfel ca
lucrările să .inceapă in anul 1983.

Neculai ROȘCA

MESAJUL TRADIȚIEI
SI CREAȚIA CONTEMPORANĂ
(Urmare din pag. I)

chemați să ateste talentul
sau lipsa de talent al unui
începător. Grija pentru
depistarea fiecărei in parte
(chiar dacă parțiale) va
lori intră în obligația
mentorului, fie . el profesor
sau critic. Intr-un dialog
participă totdeauna două
părți (și oricare dintre ele
poate să albă dreptatea de
partea ei sau să comită o
eroare.
Intr-o
privință
însă, cel presupus mai ex
perimentat nu are cum
greși in raport cu mai tînârul său confrate : în În
demnul ca acesta să-si fortifice eventualul talent, să
și-l valorifice pe deplin și
pină la capăt.
Am spus că și tn talentul înnăscut e înmagazina
tă cultura generațiilor sui
toare de pină la respecti
vul contemporan al altora
sau al nostru. Cu atît mai
firească apare chemarea
de. a valorifica această zes
tre culturală prin asumate
noi sedimentări culturale.
r Dacă
inconștientul
tot
rest de conștiință este, e
cazul ca prezenta conștiin
ță să se afirme în deplină
tatea îndatoririlor și drep
turilor ei. Cel ce se va încăpățina să rămînă la ceea
ce ii este dat riscă să-și

Irosească bunurile. Para
doxal, acestea se vor păs
tra numai dacă vor fi spo
rite. Și, tot paradoxal, o
zestre personală, de la. alții
moștenire, va fi spbrită,
in ceea ce are ea mai per
sonal. tot prin valori con
temporane de la semeni
însușite. Nimeni nu este o
„foaie albă", pe care sin
gur, izolat, să o umple toa
tă ; cine va încerca așa
ceva va produce doar mîzgălituri. Rămine, așadar,
ca certitudine cultura, în
țeleasă în sens extensiv,
incluzînd adică întreaga
învățătură, din timpul șco
lilor și de după, pe contul
altora și pe cont propriu.
Cultura nu mai e reduc
tibilă Ia vreuna dintre
componentele ei. Un artist
trebuie să învețe multă
artă, de la alți artiști, de
ieri și de azi, dar el nu se
poate mulțumi cu atît,
dacă ține intr-adevăr să
intre în posesia culturii.
Pentru aceasta el iși va
extinde preocupările, nu
neapărat ca specialist, dar
nici ca diletant. Cultura
presupune, astăzi, științe
și filosofie, dar presupune
și o industrie fecundată de
științe și o viață cotidiană
înțelepțită de filosofie ; ea
nu are cum ocoli nici eco
nomia pe care se bizuie

spiritul și nici politica prin
care oamenii sint ceea ce
sînt. Omul este astăzi In
terconectat la o multitudi
ne de circuite civilizatorice, in afara cărora ei nici
cult nu mai are cum să fie
— dovadă și accentuata
sinonimie a civilizației și a
culturii. Dacă este adevă
rat simplul adevăr potrivit
căruia artistul Iși mode
lează opera in concordan
ță cu vizibile sau ascunse
legități ale vieții, atunci
toate cele definitorii in și
pentru viață- se cuvin să-l
intereseze pe artist, cu un
interes scrutător și susți
nut. Un artist este mai
degrabă un profesionist
decit un specialist — sau
dacă este în privința me
seriei sale și un specialist,
el este sub raportul conținuturilor de care aceasta
se lasă inspirată mai mult
decit atît. Obiectul său de
„specialitate" este lumea
toată, viața cu toate cite
preocupă ' ființa umană și
o ating. De aceea artistul
autentic nu va conteni
să-și îmbogățească orizon
tul cultural, anume pentru
menirea creatoare pe care
o are de îndeplinit.
Multe dovezi din multe
epoci și de pe multe meridiane s-ar putea aduce
în favoarea acestei conclu-

Ne aflăm în perioada pregătirilor • supra modalităților practice de re
ducere a costurilor de producție. La
intense pentru deschiderea noului
aceste unități, precum la întreprin
an în învățămîntul politico-ideologic. Evenimentul are loc in contex
derea de radiatoare și material ru
lant, de utilaj chimic Făgăraș, „Hi
tul înaltelor cerințe formulate la
dromecanica" Brașov, s-au dezbătut
plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c.
in mod aprofundat rațiunile econo
pentru activitatea politico-ideologicâ,
mice și politice ale acțiunii de re
chemată să înscrie o contribuție
cuperare. recondiționare și refolosire
mai substanțială Ia formarea con
a materiilor prime, materialelor și a
vingerilor socialiste, la consolidarea
pieselor de schimb. Deoarece planul
atașamentului
tuturor oamenilor
la export al județului pe acest an
muncii față de partid, față de idea
este mai mare cu 75—80 la sută de
lurile societății noastre. Evaluarea
cit volumul exportului efectuat in
exigentă a activității- depuse, conti
anul trecut, în unitățile cu .sarcini in
nuarea și îmbogățirea experienței
acest domeniu s-a acționat astfel
pozitive constituie o condiție funda
Incit invățămîntul de partid să ex
mentală a perfecționării de ansam
plice cit mai temeinic această orien
blu a muncii politico-ideologice in
tare, să mobilizeze oamenii la reali
general, a invățămîntului de partid
zarea sarcinilor în acest domeniu, a
cu precădere. De aceea, ni s-a pă
unei calități care să asigure o com
rut firesc să adresăm cîtorva direc
petitivitate sporită produselor.
tori de cabinete județene pentru ac
tivitatea ideologică și politico-educaExemplele ar putea continua. Im
tivă întrebarea : „Ce experiență pro
portant este să subliniem că vom in
puneți spre generalizare în noul an
tensifica preocupările in această di
de învățămint politico-ideologic
recție, pentru a transforma învățăVALENTIN BOBEA, cabinetul ju
mintul de partid intr-un instrument
activ în vederea creării unei noi
dețean Brașov. Dezvoltarea econo
gindiri economice, in spiritul cerin
mică a județului nostru in actualul
țelor actuale, al indicațiilor date de
cincinal se realizează aproape ex
secretarul general al partidului cu
clusiv pe seama factorilor intensivi.
ocazia recentei vizite în județul
tehnico-mateDispunem de o bază
1
Brașov.
rială modernă, de fortâ de muncă de
înaltă calificare, Determinante in
EMANOIL UȚESCU — cabinetul
buna desfășurare a activității sînt
județean Dolj. Poate mai mult de
acum organizareai superioară, valocit in industrie, în invățămîntul poli
rificarea capacităților de producție
produci,.,
tico-ideologic de la sate rolul pro
create cu atît de mari eforturi. Por
pagandistului în buna pregătire a
nind de la aceste realități, in anul
dezbaterii, în orientarea
acesteia
trecut am acționat pentru diversifi
către problemele de fond ale activicarea tematicii de studiu in funcție . tății este hotăritor. Tocmai de aceea
de problemele prioritare care se ri
lunar, cu ocazia instruirii propagan
dică in fiecare colectiv.
diștilor de Ia sate, organizăm întilMai concret !
niri ale acestora cu cadre de condu
cere de la nivelul județului, consi
De pildă, știut fiind că la uniliilor unice agroindustriale sau al
tăți precum „Tractorul", „Rulmencomunelor, pentru a facilita apro
tul", „Electropreclzia" Săcele. in toafundarea și însușirea temeinică a
te unitățile de construcții se inreproblemelor care fac obiectul unor
gistrează încă mari consumuri mate
preocupări prioritare la nivelul uni
riale și de energie — tematica de
tăților respective. Concomitent, am
studiu a inclus probleme de acest
antrenat toate cadrele de conducere
ordin, tnsistîndu-se cu deosebire a-
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România-film'' prezintă

Un nou film românesc

zii. Contrar prejudecăților,
ele ar demonstra coinci
dența maximalei creativi
tăți artistice cu o excep
țională, ca varietate șl
adîncime, armătură cultu
rală. Arta românească pro
bează aceeași evidență, de
la cel mai de seamă poet
al ei, desăvirșită osmoză a
spontaneității și a conștiin
ței, a afectivității cu știin
ța și cu filosofia. Modelul
a reverberat in secolul nos
tru, prin alți mari poeți
care au fost totodată mari
filosofi sau oameni de
știință, sau prin compozi
tori și plasticieni intens
și lucid preocupați de le
gile propriului lor univers
și ale universurilor in care
acesta se înscria. Limba și
limbajele fac ele însele
parte integrantă din cultu
ră, ca și tehnicile și măiestriile oricărei arte. Cultura
înseamnă sedimentări (de
talent, bineînțeles), continuități (de înzestrări, fără
îndoială)
Înseamnă suma
decantată a atîtor valori
sensibile, afective și raționale (mai ales a celor
de excepție). Noul artist
va izbindi numai in calita
tea lui de nou om de cul
tură. Arta sa, nutrită din
cultură, se va înscrie sta
tornic în cultura noastră și
a celor ce ne vor urma.
I

i

I

La 100 de ani de la nașterea isto
ricului și arheologului Vasile Pârvan,
personalitatea lui științifică se în
vrednicește de o generală prețuire.
Reeditarea parțială a operei sale a
fost de natură să verifice, o dată mai
mult, că scrisul istoricului, situat in
spațiul permanențelor românești, a
fost receptat cu un neistovit interes
de
spiritualitatea
contemporană.
Restituirea capitolului publicisticii,
bogat și semnificativ în activitatea
lui de ansamblu, a învederat nu nu
mai dimensiunile actului de înaltă
cultură realizat, ci, totodată, actua
litatea unora din gindurile ce au
dominat opera sa culturală.
tn confruntare cu progresul cerce
tărilor din domeniile arheologiei și
istoriei vechi, opera lui majoră s-a
dovedit de o rară rezistență, fapt c.e
mărturisește valoarea ei națională și
universală. Intr-o vreme ilustrată de
marile figuri ale istoriografiei cri
tice, Iorga, Onciul, Bogdan, munca lui
Pârvan a așezat o temelie sigură la
edificiul istoriei naționale. în același
timp, trăind o epocă străbătută de
aspirația spre unire a românilor și,
apoi, pe aceea a împlinirii ei', Pârvan
a fost, prin excelență, un participant
la marile desfășurări ale istoriei mo
derne. Parcurgindu-i astăzi paginile
din trecut, din prestigioasele publi
cații ale timpului, nu poți să nu în
registrezi corespondența dintre sen
sul operei științifice și angajarea lui
social-politică.
Format in preajma unui spirit
cum a fost mentorul său, Nicolae
Iorga, in ambianța seminariilor lui
Onciul, aproape de un savant ca
loan Bogdan, viitorul istoric al lumii
vechi s-a distins prin contribuții ce
prevesteau o carieră științifică spec
taculară. Debutînd. semnificativ, în
activitatea de cercetare a trecutului
cu un studiu dedicat unui capital
izvor narativ privitor la istoria Tran
silvaniei, cronica lui Anonymus,
văzută comparativ cu alte izvoare,
de fapt el lumina o -pagină esențială
din permanența românilor tn spațiul
intracarpatic. Temeinicia lucrării
studentului din anul I, rigoarea cri
tică și logica argumentației demon
strau, p$ lingă capacitatea științifică
indiscutabilă, și o situare decisă în
linia tradițională a istoricilor care
au evidențiat autohtonia românilor.
El deschide astfel în propria lui ca
rieră o preocupare de durată, un
adevărat laitmotiv al unei opere
care l-a purtat de la lumea începu
turilor medievale la epoca renașterii
naționale și, în cele din urmă, la
marea unire din 1913.

CINE IUBEȘTE Șl LASÂ - o' producție a Casei do filme numărul patru

Scenariul : Sanda Faur ; decorurile : arh. Ana Pavlu ; costumele i To
mina ; muzica : Tiberiu Olah ; montajul : Adina Georgescu-Obrocea ;
sunetul : Suru Bujor ; imaginea : Aurel Kostrakiewicz ; regia : Gheorghe
Turcu. Cu : Adela Mărculescu, Costel Constantin, Tora Vasilescu, Rodico
Negrea, Ștefan Radof, Coca Andronescu, Silvia Nâstase, Maria Seleș, loan
Luchian Mihalea.
Film realizat In studiourile
„București".

Centrului

de

producție

cinematografică

Alături de Nicolae Iorga în „Liga
culturală", el a stimulat militantismul
pus in serviciul unirii prin stărui
toare cercetări în istoria medievală
și modernă. Reținind în liniștea
Bibliotecii Academiei din filele ma
nuscriselor pașoptiste urmele lăsate
de revoluționarii ardeleni, s-a oprit
la eroul și istoricul revoluției. Ale
xandru Papiu Ilarian. Fascinat de
contactul cu o epocă eroică, el a re
înviat personalitatea unuia din cei
mai iluștri reprezentanți ai ei. proiectind-o pe ecranul secolului XX și

condensînd in paginile monografiei
alcătuite idealul unirii neamului într-o singură țară.
Faptul că a stăruit asupra rapor
turilor politice externe ale lui Ște
fan cel Mare cu Ungaria a fost un
prilej pentru a selecta, dintr-o bo
gată istorie, și permanența legături
lor Moldovei cu Transilvania. Sti
mulat de opera maestrului său de
istorie medievală, a publicat un în
tins . studiu despre ■ Istoria statelor
românești pină la 1526, căutînd, ală
turi de alți istorici ca Iorga și Lupaș, să propage in societatea româ
nească viziunea istoriei naționale
unitare.
Interesat stăruitor de înaintarea
eocietătii românești pe calea progre
sului. a privit cu îndrăzneală spre
straturile de adincime ale poporului,
spre ■ țărănime, socotită partea de
temelie a poporului român. „Păstră
toare a tradiției neamului, ea e sin
gura clasă, nota Pârvan in 1906 în^
tr-o conferință intitulată Unire —
care din timpuri străvechi a rămas
ații ca alcătuire etnică și sufletească
aproape neschimbată", In epoca de
lupte și frămîntări ce au preliminat. desăvârșirea unității na,__
ționale,
Vasile Pârvan a oferit
militantismului politic, activismului
în afirmare tn Transilvania, stimu
lul unor idei în care intelectualitate
și popor puteau să se regăsească.
Colaborarea lui la „Luceafărul", ală
turi de o strălucită pleiadă de spi
rite eminente de pe întinsul pămîntului românesc, îndemna la o orien
tare Întemeiată pe forța poporului,
ce trebuia luminat și astfel ridicat la
conștiința politică.
Pregătit să fie un sțjălucit Istoric
medievist de profesorul său Dimitrie
Onciul, hărăzit de Iorga istoriei mo
derne, Pârvan va ilustra, în cele din
urmă, pe calea deschisă de Odobescu
și Tocilescu. arheologia și istoria
antică. „După Gr. Tocilescu — scria
Iorga — noi aveam nevoie de un
arheolog care Să adauge la entuzias
mul lui de descoperitor și alte calități : cunoștința largă a întregului
domeniu, originalitatea absolută a
concepției și a formei, înțelegerea
acelor legături întră toate ramurile
vieții unui popor care face din orice
cercetare de amănunte o fereastră,
mare ori mică, deschisă asupra intregii lărgimi a cimpului din fată",
Dispunînd de o uriașă capacitate
de muncă, Vasile Pârvan, tntr-o ambiantă universitară ce fusese ilus
trată de Mommsen și Ed. Meyer, într-un moment de strălucire a studii
lor clasice și de progres al arheolo
giei, și-a pregătit instrumentarul vii
toarelor investigări.
învățat să privească fenomenul
Istoric in termenii gîndirii istorice
critice, el a reținut lecția istoriogra
fiei timpului, care a făcut din rapor-

tui istoriei cu filozofia fundamentul
științei istorice moderne. A știut să
deschidă însă o fereastră spre cu
getarea din toate timpurile, dar mai
cu seamă spre cea antică, spre teri
toriile filozofiei stoice căreia, in
timp, i-a dedicat pagini memorabile.
In Marcus Aurelius, căutind un mo
del de urmat, el se regăsea totodată
pe sine ca om al datoriei. Disponi
bilitatea pentru filozofia modernă
poate să fie depistată in începuturile
vieții romane la gurile Dunării. Iar
atunci cind organizarea Universității
„Daciei Superioare" l-a adus in
Clujul anilor Unirii, el va rosti me
morabila lui lecție Datoria vieții
noastre menită să insufle un nou
spirit ideii de universitate, destinată
cercetării realului, căutării adevăru
lui. înțelegerii frumosului, in ultima
analiză modului „cum să se înnobi
leze scopurile vieții sociale, politice
naționale".
Cristalizind un sistem propriu de
cugetare rationalist-idealist, cu toate
limitele ce le comportă, Vasile Pârvan
ca istoric a manifestat de timpuriu
o asiduă preocupare pentru proble
mele teoretice ale istoriei. Studiile
sale publicate in anii primelor de
mersuri. istoriografice ne oferă o
adevărată revelație, infâțișindu-ne
un istoric atent deopotrivă la cerce
tarea ideilor despre istorie, ce ani
mau filozofia modernă a istoriei.
Alături de Xenopol, personalitate
reprezentativă a filozofiei istoriei
moderne, Vasile Pârvan a fost gînditorul original și avizat al celor mai
stringente probleme teoretice ivite
in evoluția istoriografiei universale
ajunsă la sorocul marilor întrebări.
De pe această platformă a unei
excepționale pregătiri științifice, ca
arheolog de teren, desăvîrșit cunos
cător al antichității, universalistul ce
a fost la primele sale demersuri, din
vremea doctoratului, va îmbrățișa,
cu pasiune și cu. o tenace stăruință,
studiul trecutului prerf ' w S al regiu
nilor carpato-danubie • TyUi Vasile
Pârvan știința istorică
j eâscă îi
datorează monumental;
*ezg de
reluat
protoistorie „Getica".
dară in lucrarea de faț„ ă.— scria
Pârvan — aproape fără nici o pu
tință de sprijin pe lucrări precedente
de total, protoistoria Daciei in cele
douăsprezece secole care au curs de
Ia primul eontact al Dacici cu cultu
ra villanoviană și pină Ia sfărmarea
regatului lui Decebalus". Vastă și
inegalabilă construcție, Getica, rod
al demersului istoricului ce operează
cu fapte riguros restituite, a adus la
lumină nu numai rezultatele amplei
anchete arheologice pe care o efec
tuase, ci și înțelegerea dimensiuni
lor și ritmului civilizației dacilor văzuți dinspre pregătirea lui desăvir
șită de istoric al lumii clasice grecoromane. Clasicistul care a fost a ve
nit la Întîlnire cu arheologul Pârvan,
aducind, astfel, o contribuție funda
mentală Ia etnogeneza poporului român, prin reconstituirea tabloului
civilizației dacilor. Rosturile cărții
lui Pârvan au determinat un nou
curs In istoriografia română despre
antichitate, o evoluție hotărită spre
spiritul critic, făcind să pălească pre
lungirile romantismului. El a așezat
prin Getica și prin începuturile
vieții romane la gurile Dunării fun
damentul unei noi concepții despre
formarea poporului și limbii româ
ne. Dar meritul contribuției sale a
fost și acela de a fi „instituit în is
toriografia noastră" — cum a observat
pe bună dreptate Radu Vulpe —
„o nouă specialitate" ce a îmbogățit,
intr-adevăr, istoria națională „cu utș
întreg mileniu de fapte fericit deș,
gropate din imperiul tăcerii".
Pârvan a fost așadar prin substam \
ța operei sale unul din cei mai dl '
seamă istorici români, care a intro
dus, prin cercetările sale, spațihl
românesc în ceea ce s-a numit dia
logul civilizațiilor antice universale.
La aceasta se adaugă strălucita
contribuție la comunicarea rezulțațelor științei românești pe spa
ții internaționale,
„Dacia", volu
mul cuprinzind lecții rostite în
lumea universitară engleză, rămînînd și astăzi un model de sinteză
istorică și de exemplu al istoricului
patriot prin înalta lui știință și ata
șamentul pentru cultura și neamul
care l-a născut.

Prof, tiniv. dr.
Pompiliu TEODOR
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de la nivelul cooperativelor agricole,
comunelor și consiliilor unice ca pro
pagandiști, am amenajat puncte de
documentare politico-ideologicâ în
comunele reședință de consilii, ca și
în toate localitățile rurale.
Dar forma cea mai apreciată de
instruire a propagandiștilor o consti
tuie schimbul de experiență — orga-

conducere sînt cuprinse in general
cadre cu munci de răspundere din
activul de partid și de stat din eco
nomie. Acestea urmează să întoc
mească la Încheierea cursurilor o
lucrare de absolvire. Cum folosiți
acest moment al întocmirii lucrării
de absolvire pentru a identifica noi
soluții de perfecționare a activității
*

pun un considerabil potential de cer
cetare. Tocmai de aceea am căutat
să-l valorificăm așa cum se cuvine,
folosind in acest scop lucrările de
absolvire. Pină nu de mult, aceste
lucrări erau alese In pripă, realizate
superficial. De cîtva timp, am insti
tuit metoda ca ele să fie alese din
timp, astfel incit autorii să aibâ ră-

In preajma deschiderii
noului an de invățămînt
politico-ideologic
CE EXPERIENȚĂ PROPUNEȚI SPRE GENERALIZARE?
nizat periodic în cadrul consiliului
unic agroindustrial sau intre consi
lii. Este apreciată această metodă
pentru că nu se rezumă doar la par
ticiparea la o* dezbatere propriu-zisă,
ci include și vizitarea unității, facilitind astfel cunoaștere^ deopotrivă
și a experienței acumulate in pro
ducție. Cum asemenea schimburi de
experiență le organizăm, de regulă,
la unități fruntașe. propagandistul
poate culege un bogat material de
impresți, care, dezbătut cu grijă in
cursuH, contribuie la stimularea, ini
țiativei gospodărești, a dorinței de a
egala și chiar întrece, faptele de
muncă și realizările vecinului.
La Universitatea politică x și de

concrete din diferite sectoare ale
vieții sociale? întrebarea este adre
sată directorului cabinetului județean
Cluj.
ILIE BOCA — cabinetul județean
Cluj. V-aș putea răspunde mai intîi
menționind citeva cifre statistice.
Din cele <248 de lucrări susținute. 86
au fost prezentate în diferite simpo
zioane, 12 recomandate spre publi
care, iar alte 85 au fost încredințate
unor organizații de bază de partid
și consilii ale oamenilor muncii, intrucit cuprindeau propuneri de îm
bunătățire a activității acestora.
Cursanții de la Universitatea politică
și de conducere constituie prin ex
periența și competenta de care dis-

gazul ‘ necesar unei documentări te
meinice, al efectuării unor cercetări
pe teren. In plus, antrenăm activiști
de partid,'' cadre didactice universi
tare pentru a conduce și îndruma
asemenea cercetări. In fine, nu este
lipsit de Importanță să adăugăm că
pe parcursul întocmirii lucrărilor
organizăm sesiuni de comunicări, intilniri ale cursanților cu cadrele de
conducere, ceea ce stimulează efor
tul pentru a întocmi cercetări de
inalt nivel.
FRANCISC GRUN — cabinetul ju
dețean Mureș. în cadrul Cabinetului
județean pentru activitatea ideologi
că și politico-educatlvă Mureș fiin
țează un laborator de cercetare so-

eiologică. Laboratorul concentrează
soluționarea lor. Această situatie riforțele de cercetare din acest dome
dică insă cerințe noi în fata pregăniu — sociologi de la centrul de ști
firii acestor cadre, mai ales din
ințe sociale', cadre didactice, acti
punct de vedere metodic, întrucit
viști, cursanți ai universității poli
muiți nu dispun de experiența adec
tice și de conducere etc. Periodic, in
vată pentru a conduce o dezbatere,
pentru a folosi materialul do
cadrul său se realizează o serie de
cumentar de care dispun. Tocmai
cercetări care urmăresc să contribuie
de aceea, în cadrul pregătirii pro
la perfecționarea invățămîntului de
pagandiștilor. accentul a căzut nu pe
partid, a activității de propagandă
,;ceea ce trebuie să facă" noii pro
in general. Asemenea cercetări au
urmărit probleme cum sint, de pagandiști, ci pe „cum poate fi fă
cut". Mai concret, o parte din in
pildă, integrarea cadrelor de condu
cere in activitatea politico-educati- struiri au îmbrăcat forma unor lec
ții model, conduse de către un ca
vă, implicațiile social-culturale ale
navetismului. rolul maistrului in
dru cu experiență de la comitetul
producție, eficiența educației ateist- județean de partid, Cursanții erau
științifice în județul Mureș etc. chiar propagandiștii de care am
Concluziile acestor cercetări au vorbit. Ei au putut astfel observa
făcut obiectul unor dezbateri cu ac„pe viu" cum se conduce o dezbativul de partid, cu secretarii adtere, cum pot fi fixate asemenea
juneți cu propaganda, al unor seidei esențiale ale temelor de studiu,
siuni de comunicări științifice ; de
cind și cum se cere folosit materia
asemenea, ele au stat la baza unor
lul documentar. Mai ales că anul
măsuri de perfecționare a activită
acesta am elaborat o suită de plan
ții concrete. Iată, de pildă, in urma
șe, grafice și alte materiale noi, in
cercetării fenomenului religios din spirate de documentele plenarei din
județ, comitetul județean de partid a
iunie a.c. De prisos să adaug că
hotărit, in lumina concluziilor des vom extinde procedeul de care am
prinse, ca numărul cursurilor in care amintit, întrucit el a întrunit deja
sint studiate probleme de educație
aprecierile noilor propagandiști.
materialist-științifică să sporească
★
de la 193 in anul trecut la 240 anul
Cum este și firesc, nu am redat
acesta. întrucit propagandiștii care
decit unele din experiențele pe care
funcționează la asemenea cursuri se anul de inv.ățămint trecut' le procer temeinic pregătiți, am elaborat ■ pune pentru perfecționarea activi
la cabinet o serie de materiale do
tăților din cursuri, pentru îmbună
cumentare cu acest profil. De ase
tățirea muncii de propagandă în
menea, organizăm periodic simpo
general. Așa cum am constatat, fie
zioane, dezbateri teoretice, mese ro
care cabinet dispune de o experien
tunde,'consultații pe problemele acță demnă de luat in considerare, de
tivității de formare a convingerilor
inițiative bune, apreciate de cursanți.
ateiste.
Esențial este ca acum, la începutul
unui nou an de învățămint politicoION LUNCAN — cabinetul judeideologic, ele să fie atent studiate
țean Timiș. Aproape 50 la sută din
și amplificate, pentru a contribui la
propagandiștii care vor funcționa in
creșterea
eficienței dezbaterilor, la
acest an sint noi, selecționați cu
mobilizarea cursanților în direcția
precădere din rindul celor ce acti
realizării sarcinilor care le revin la
vează nemijlocit in producție, care
locurile de muncă.
cunosc temeinic problemele ce se
Anchetă realizată de
ridică la locul de muncă' și sînt in
Paul DOBRESCU
măsură să-și aducă contribuția la
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

COTIDIAN.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

____________________________________________

Tovarășului NICOLAE GIOSAN

Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii“

Președintele Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă adresăm dumneavoastră și. prin intermediul dumneavoastră, poporu
lui! român, Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului
Reiublicii Socialiste România mulțumiri pentru felicitările transmise cu oca
zia celei de-a 37-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste
Viitnam.
Fie ca relațiile de prietenie dintre popoarele celor două țări, Vietnam și
Rimânia, să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult.
Urăm poporului’ român multe succese in, opera de edificare a socia
lismului.

LE DUAN

FAM VAN DONG

Secretar general al C.C.
al Partidului Comunist
din Vietnam ■

Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Socialiste
Vietnam

I

TRUONG CHINH

NGUYEN HUU THO

Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste Vietnam

Președintele Adunării Naționale
a Republicii Socialiste Vietnam

H Brigadierii de pe șantierul ti
neretului de la amenajarea hidro
energetică Siriu-Surduc, județul Bu
zău, au executat pină acum lucrări
în valoare de peste 4 milioane lei.
La mai multe!
■ întreprinderea
județeană
Vaslui de recuperare și valorificare
o materialelor refolosibile a colectat
și expediat in acest an Industriei,
peste prevederi, 3 740 tone fier
vechi, peste 50 tone neferoase, zeci
de mii de anvelope și altele. De re
marcat că valoarea totală a materia
lelor recuperate suplimentar în acest
on se ridică Ic aproape două mi
lioane de lei.
■ Peste 250 de familii de mineri
din Comănești s-au mutat în apar
tamente noi. In curînd,. alte zeci de
familii de mineri de la Valea Trotușului vor primi locuințe „la cheie".
Bun venit în casă nouă!
■ La parterul unui bloc modern
construit In centrul civic al municipiului Tîrgoviște a fost inaugurată
„Casa cărții". Sîntem asigurați că
și serviciile de aici vor fi... ca la
carte!
■ Din inițiativa Filialei A.C.R.
Botoșani, în zona sudică a municipiului s-a amenajat un modern
complex de instruire auto și karting,
a cărui inaugurare a avut loc
zilele trecute.
■ Sîntem informați că din librărille municipiului Brașov lipsesc de
mai multă vreme mașinuțele de
ascuțit creioane. Cine își „ascute"
creionul - să sperăm că are cu ce
- pentru răspunsul pe care-l ațteptăm?
■ Mulți din cei care trec pe șoșeaua „Alba lulia" din Sibiu se
opresc în dreptul întreprinderii poligrafice să admire... grădina de
legume: cartofi, varză, roșii, ardei,
ceapă, ba chiar și porumb. Recoltă
bogată, pe măsura hărniciei tipo^grafilor de aici, care culeg acum nu

21,55 Serial științific : Corpul uman. Episodul 3 : „Cu multă grijă"
22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Cultura și viața
21,00 Deschiderea stagiunii de concerte
ale formațiilor muzicale ale Radioteleviziunii. Transmisiune directă
21,55 Din marea carte a patriei. Oltul
străbate... Țara Oltului. Documen
tar
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Film serial : „Lumini și umbre".
Episodul 22
12.05 Dialogul faptelor
12,25 Album coral
12,35 Profiluri școlare. Olimpiadele șco
lare — oglindă a calității pregăti
rii Ia Învățătură
Telex
Tragerea de amortizare ADAS
Stadion. Fotbal : COrvinul Hune
doara — A.K. Graz (meci retur in
Cupa U.E.F.A.). Rezumat înregis
trat de Ia Hunedoara
"LOO Studioul tineretului
1.00 Telejurnal
,25 Actualitatea economică
Daxpe bogății, lume săracă — do
cumentar. Producție a studiourilor
engleze.
a a II-A.
21,00 Deschir
■■'mit de concerte
. ale fe
cale ale Radio,t (simfonic extele’
tra
muncitorllor de
tstrlală a muniP'
Dirijor : Iosif

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 29 SEPTEMBRIE 1982

EXTRAGEREA I : 35 32 7 12 23 9
EXTRAGEREA a II-a : 23 36 4 30
34 16

Fond total de ciștiguri 063 979 lei,
din care 127 343 lei report la cate
goria 1.

ÎAZELE NATURALE
ducției de gaze o constituie compen
sarea scăderii, energiei de zăcămînt
prin montarea de noi stații de com
primare a gazelor la pornirea din
cimpuri. Prin aceste lucrări se urmă
rește creșterea gradului de extracție
a gazelor. Puterea instalată în aceste
stații va spori de patru ori în actua
lul cincinal. Stațiile de electrocompresoare de la Band și Daneș și stația
de compresoare de la Filitelnic, am
plasate in județul Mureș, au termene
de punere in funcțiune în acest an,
dar lucrările de montaj sint întirziate datorită nerespectării obliga
țiilor contractuale de către întreprin
derea „23 August" din Capitală.
— Asupra acestui aspect legat de
dotarea tehnică a sectorului de ex
tracție și exploatare a gazelor v-am
ruga să insistați în continuare. Deci,
ce anume probleme vă creează furni
zorii ?
— Vreau să fiu bine înțeles. Nu do
resc să se creadă că singurele neajun
suri din activitatea noastră sînt crea
te de unii furnizori de materiale și
echipamente. Ne cunoaștem bine pro
priile .neajunsuri și acționăm stărui
tor pentru întărirea disciplinei in uni
tățile noastre, ridicarea gradului de
calificare a tuturor lucrătorilor, re
crutarea și pregătirea cadrelor de
muncitori și specialiști. Dar sarcinile
deosebite pe care le avem de înde
plinit in acest cincinal vor fi reali
zate așa cum o dorim, așa cum cer
interesele economiei naționale și în
măsura in care furnizorii din indus
tria constructoare de mașini, meta
lurgie și chimie iși vor onora obli
gațiile ce le revin. Or, din acest punct
de vedere, 'pină acum am întîmpinat
dificultăți serioase in desfășurarea ac
tivității noastre datorită nerespectării
contractelor de către unii furnizori.
Am amintit mai înainte cazul în
treprinderii „23 August" din Capitală,
care este concludent în această pri
vință. Dar tot atit de acută este pro
blema urgentării asimilării in fabri
cație atit a gazo-motocompresoarelor
de puteri unitare de 1 000 și 2 000 CP
dre către unitățile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, cit și a
pieselor de schimb necesare compresoarelor din dotarea unităților cen
tralei. Totodată, solicităm constructo
rilor de mașini introducerea in fabricație a unor instalații de prevenire
a erupțiilor cu comandă hidraulică,
soorirea producției sapelor cu role și
modernizarea in continuare a instala-

xtracției de gaze asoinlocui de Ia consumul
ntități importante de gaz
menționat că Țțazele. asofi livrate consumatorilor
i
.ezbenfcinare și dectanizare.
.că in actualul cincinal vom
înu e exploatarea in regim indus
trial a zăcămintelor cie bi.oxid de
carbon de mare puritate descoperite
in zona Oradea.
— Așadar, există resursele necesare
pentru creșterea in continuare a pro
ducției de gaze. O principală sarcină
ce revine lucrătorilor din sectorul de
extracție a gazelor o constituie îm
bunătățirea și perfecționarea meto
delor de exploatare a zăcămintelor.
Ce măsuri se întreprind in acest
sens ?
— Apreciez că muncitorii și specia
liștii din sectorul de extracție și
transport al' gazelor naturale au acu
mulat o bogată experiență, care per
mite soluționarea cu competență a
problemelor impuse de creșterea su
plimentară a producției în actualul
Niță,
cincimii y-- ne-a spus ing. Petre nihl
director tehnic al centralei. Spre
deosebire 'e tehnicile de exploatare
a zăcămi: \or de țiței, cârc au ajuns
spectaculoase in privința
la rezult,
torului final de recupecreșterii
rare, cele ire pot
pw fi
.. aplicîte la exfracția gazelor au o paletă mai re
dusă, dar au avantajul că nu nece
sită cheltuieli atit detonări și sint mai
bine puse la punct. Optimizarea ex
ploatării zăcămintelor de gaze este
direct legată' de îmbunătățirea siste
melor de conducte colectare și de
transport. De aceea, avem in vedere
folosirea rațională a ener^ei de zăcămint prin separarea orizonturilor
cu presiune mică șl dirijarea acestor
cantități de gaze la consumatori apropiâți, fără a mai cheltui eiergie pen
tru comprimarea gazelor. De aseme
nea, pentru utilizarea ci eficiență
sporită la consumatori a gazelor și
alorificarea optimă a hflrocarburi; - din structurile gazeifcre se conlesc, în actualul ciripiial, atit ințli de degazolinarej (la Tazlău,
.. țul Neamț), cit și ițrtalații penl ’ stabilizarea condensiiui din ga3 extrase din zăcămiițele de la
iman-Secuieni (Neamț),'Gâiceana..ăvănești (Bacău) și Pisțul Stejaru
lui (Gorj).
O cale principală de sporire a pro-

local mai ridicate, iar cele minime din
cursul nopții vor fi cuprinse între 4
și 14 grade, mai coborite în estul Tran
silvaniei. Dimineața, și seara, local, se
va produce ceață. In București : Vre
mea va fl răcoroasă mal ales seara șl
dimineața cu cerul variabil, favorabil
ploii suo formă de aversă Însoțită și
de descărcări electrice, vintul va sufla
slab pină la moderat. Temperaturile
maxime vor fl cuprinse între 21 și 24
de grade, iar minimele din timpul nop
ții vor oscila intre 9 și 12 grade. Di
mineața. condiții de ceață. (Ileana Mihăllă, meteorolog de serviciu).

vremda
Timpul probabil pentru intervalul 3»
septembrie, ora 20 — 3 ffitombrie, ora
20. In țară : Vremea va li răcoroasă
mal ales noaptea șl dimlteața cu cerul
schimbător. Ploi izolate, are vor avea
și caracter de averse insolte și de des
cărcări electrice vor cădej Îndeosebi in
sudul și estul țării. Vintulva sufla slab
pină Ia moderat. Temperturile maxi
me vor oscila intre 16 șl)4 de grade,

i ■

•
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RETUTINDENI

© UN NOJ ELE în S.U.A. și in Gabon. Interesul
pentru sintetizarea acestei ca
MENT ? Descoperiea — de tegorii de elemente se explică
fapt sinteza — elemntului 109,.
anunțată zilele treciîe de fizi
cieni vest-germani. daugă un
nou element tabeluhl lui Men
deleev, marele chimit rus care,
la sfirșitul secolulu trecut, a
catalogat, după roprietățile
lor, cele 92 de elesente exis
tente in natură, ijtimul din
elementele tabelului era ura
niul, cele adăugse ulterior
fiind numite „trasuraniene".
Toate transuranieneh au fost
create de om. deși urne de plu
toniu „natural" av fost găsite

prin necesitatea unei mai bune
cunoașteri a materiei și, pe de
altă parte, răspunde nevoilor
de a se ajunge la utilizarea
unor noi și considerabile surse
de energie. Descoperirea fizi
cienilor vest-germani urmează
să fie confirmată printr-o
„probă chimică".

Țj m jș Sala „Capitol" din Timi
șoara a găzduit „Gala tinerilor concertiști", manifestare artistică aflată
la a 6-â ediție, organizată de Co
legiul criticilor muzicali de pe lingă
A.T.M., în colaborare cu Filarmo
nica „Banatul". Sub bagheta diri
jorului Remus Georgescu, un nu
măr de zece țineri soliști instru
mentiști și vocali din București,
Brașov. Oradea. Reșița și Timișoa
ra. proaspeți absolvenți sau încă
studenți la conservator, au inter
pretat piese de virtuozitate din
creația muzicală clasică și contem
porană. (Cezar Ioana).

Bihor
Oradea și la Băile
Felix se desfășoară. în organizarea
Comitetului județean de cultură și
educație socialistă Bihor, in colabo
rare cu Consiliul județean al sindi
catelor și Comitetul județean Bihor
al U.T.C., a treia ediție a festiva
lului județean „Cintecele tinereții
Bihor ’82". Inclusă in etapa de masă
a Festivalului național „Cintarea
României", manifestarea aduce pe
scenă interpret) și formații îndeo
sebi din rindurile tinerei generații,
(loan Laza).

Ia mare înălțime au . observat
uneori fulgere care nu se În
dreaptă spre Pămint sau în
direcția norilor dimprejur, ci în
Sus, spre ionosferă. Asemenea
fulgere, observate la înălțimi
de peste 12 kilometri, au forma
unei rădăcini de arbore răs
turnate și se propagă pină la
36 kilometri, altitudine. Oamenii
de știință nu au stabilit deo
camdată frecvența unor aseme
nea fulgere și dacă ele ating
ionosferă.

• POLIMERII IN VOP
SELE. Specialiștii Institutului
sovietic de proiectări și tehno

® FULGERE ÎN DI logie a producției lacurilor,
vopselelor și emailurilor au
RECȚIE INVERSĂ.

modificat tehnologia tradițio
„New York Times" informează nală, de producere a coloranțică piloți de avioane ce zboară lor. în locul uleiului de tloa-

apărut
„ALMANAHUL
SATELOR"
ediția 1983
A

țiilor de foraj specifice sectorului de
gaze naturale.
NU pot fi, trecuți cu vederea nici
anumiți furnizori din metalurgie,
care au înregistrat serioase restanțe
în primul semestru la livrările de
material tubular. Din 740 tone țeava
filetată cu diametre de 2—4 țoii, ne
cesară lucrărilor de punere în exploa-(>
tare a sondelor noi, am primit numai
100:de tone — și acestea cu alte,ca
racteristici decit cele solicitate. De
asemenea, diferite unități din indus
tria chimică nu au livrat cantități im
portante de uleiuri aditivate pentru
motoare și de produse necesare odorizării gazelor.
Dealtfel, lista materialelor și a pro
duselor nelivrate de anumiți furni
zori este mai lungă. Am insistat însă
asupra celor din aceste trei ramuri,
deoarece unitățile din cadrul lor sint,
de fapt, și cei mai mari consuma
tori de gaze, deci cei mai în măsură
să înțeleagă implicațiile pe care le-ar
putea avea neasigurarea cu maximă
operativitate a echipamentelor și
materialelor necesare.
Doresc să subliniez, în încheiere,
acțiocă lucrătorii centralei
______ noastre
____
nează cu responsabilitate, stăruință
și competență profesională pentru în
făptuirea riguroasă a sarcinilor care
le revin din programul de creștere
suplimentară a producției de gaze în
actualul cincinal. Consider insă că o
răspundere la fel de mare revine fie
cărui consumator — fie el mare sau
mic — pentru economisirea severă a
acestei prețioase resurse de hidrocar
buri pe care o reprezintă gazele na
turale, resursă care, prin firea lu
crurilor, este limitată și epuizabilă.

»

numai literele, ci și propriile roade
de... buni gospodari.
M A fost inaugurat un nou edi
ficiu școlar - liceul industrial de pe
lingă întreprinderea de mecanică
fină din Sinaia. Aici vor fi pregătiți
strungari, frezori, matrițeri, lăcătuși
etc., care vor lucra in unitățile cu
profil de mecanică fină.
,
H Știți pină la ce etaj pot urca
țințarii la Bistrița? Locatarii din
blocul turn de pe strada Gării susțin
- pe bază de probe — că urcă pină
Ia nivelul XI. Cei din strada Decebal nr. 46 - pină la nivelul X.
La rindul său, I.J.G.C.L.-ul afirmă, tot
pe bază de probe, că supărătoarele
insecte au sâlașut sub cota zero,
Comerțul nu are nici o părere,
pentru că din magazinele sale de
chimicale lipsesc cu desăvirșire
spreiurile care ar putea salva situația. Pe comercianți nu-i înțeapă
nimeni?
B Din cele 126 000 tone ciment
produse peste plan Jn acest an la
Combinatul de lianți și azbociment
din Fieni, 58 000 tone au fost livra
te suplimentar la export.
■ Consiliul popular al municipiu
lui Satu Mare a amenajat o crescă
torie de iepuri. Pentru început, ea
numără 230 de „pensionari". La
anul, pe vremea asta, ni s-a spus,
numărul lor va fi de 10 ori mai
mare. Și de-20 de ori dacă ar fi
mai mare, tot nu ne supărăm. Dim
potrivă. .
B Odată cu începerea noului an
școlar, in județul Timiș au fost date
in folosință noi spații de invățămint. La Timișoara, in centrul mun
citoresc Tomești, ca și in comunele
Recaș și Lovrin au fost construite
grădinițe cu cite 120 de locuri fie
care, Ia Lugoj și in comuna Sin petru
Mare s-au înălțat noi localuri de
școală, iar pentru elevii liceului in
dustrial „Electrotimiș" s-a dat in fo
losință un internat cu 300 de locuri. J

editat de gazeta
„Agricultura socialistă”

zi tei

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCIț BOTSWANA
Excelenței Sale
Domnuhu QUETT K. J. MASIRE

Miercuri dimineața, tovarășul Petre
Gigea, ministrul finanțelor, a primit
pe prof, univ. Giannino Parravicini,
președintele Băncii Siciliei și pre
ședintele Consiliului de administrație
al Băncii italo-române, care se află
intr-o vizită in țara noastră.
în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie
Si cooperare economică statornicite
intre România și Italia și, in acest
context, a fost . subliniată evoluția
pozitivă a schimburilor financiarbancare bilaterale. De asemenea, au
fost abordate probleme privind dez
voltarea și diversificarea cooperării,
pe multiple planuri, dintre institu
țiile bancare române și italiene, pre
cum și aspecte ale activității Băncii
italo-române.
A participat Nicolae Eremia, pre
ședintele Băncii române de comerț
exterior.

Președintele Republicii Botswana

GABORONE
Cea de-a XVI-a aniversare a proclamării independenței de stat a Repu
blicii Botswana im! oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul botswanez prieten.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare statornicite
intre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român
și botswanez, al cauzei păcii, independenței naționale și colaborării inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Cu 16 ani în urmă a fost procla
mată independenta Republicii Bots
wana. La acea dată, tinărul stat
— fostul protectorat englez Bechuanaland — insumînd o supra
față de 600 372 kmp, dispunea de
o economie înapoiată, situindu-se
printre țările cele mai puțin dez
voltate din lume. în pofida acestei
situații și, mai ales, a vecinătății
cu regimul rasist de la Pretoria,
care organizează periodic incursiuni
armate pe teritoriul Botswanei,
poporul acestei țări depune stărui
toare eforturi pe calea dezvoltării
de sine stătătoare.
Autoritățile de la Gaborone au
trecut la exploatarea și valorifica
rea marilor bogății ale subsolului— mangan, aur, azbest, magneziu
cărbune, cupru, diamante. Ca ur
mare a extinderii industriei ex
tractive, Botswana realizează in
prezent venituri însemnate din
vinzarea diamantelor — producția
anuală fiind in jur de 4.5 milioa
ne carate. Deși condițiile naturale
sînt nefavorabile — aproape jumă
tate din teritoriul țării este acope
rit de deșertul Kgalagadi (numele
indigen al deșertului Kalahari) —
nu a fost neglijat nici sectorul agricol și in special cel zootehnic.

*

Ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, Milos Melovski, a oferit un
cocteil cu ocazia decernării poetului
Nichita Stănescu a marelui premiu
„Cununa de aur“ pe anul 1982 al
Festivalului internațional „Serile de
poezie" de la Struga;
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
Uniunii scriitorilor, alți oameni de
artă ții cultură din Capitală.

+

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Federale Nigeria, miercuri a
avut loc în Capitală o manifestare
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea.
Despre dezvoltarea actuală a Nige
riei a vorbit ziarista Eugenia Mari
nescu. după care a fost prezentat un
film documentar nigerian.
Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S., ai Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.
A fost prezent Abdulkadir N. Gadau. ambasadorul Republicii Fede
rale Nigeria la București, și membri
ai ambasadei.
(Agerpres)

Felicitări echipelor noastre calificate
în turul al 11-lea al competițiilor europene!

FOTBAL:

Bravo campionilor
României!
Meciul de Ia Praga, din „Cupa
campionilor", dintre Dukla și Di
namo, a fost la fel de dirz și de
frumos ca la București, in tur, cind
campionii noștri ciștigaseră cu 2—0.
Gazdele au dominat teritorial, mai
ales in prima repriză, cind au și mar
cat'’ două goluri prin Nehoda. Trep
tat, bucureștenii au echilibrat jocul,
reușind în minutul 78 faze de mare
spectacol — minge puternică, trasă
de Augustin din voie și respinsă cu
greu de portarul praghez, după care
au urmat două cornere, la ultimul
Iordache trimițind balonul în bară 1
După 90 de minute, menținîndu-se
egalitatea de scor în cele două parti
de (2—2), s-a trecut la prelungirile
regulamentare. In această perioadă,
campionii români au reușit o foarte
frumoasă și eficientă acțiune, la ca
pătul căreia Țălnar a trimis balonul
în plasă ! Scorul devenea 2—1 pentru
praghezi, ceea ce însemna calificarea
echipei noastre, adică un succes de
prestigiu, dată fiind valoarea tehnică
înaltă a jucătorilor cehoslovaci.
Să-i felicităm pe fotbaliștii români
pentru această realizare și să le dorim alte succese in „Cupa campionilor europeni".

cat un gol. încă la începutul parti
dei, dintr-un penalti îndoielnic (autoi- Antognoni). — dar realizările lor
s-au oprit la acest punct. Iar scorul
de 1—0 in favoarea lor a însemnat
eliminarea Fiorentinei de către reprezentanta fotbalului nostru, Universitatea Craiova ! Și aceasta, pentru a doua oară, după nouă ani, tot
in „Cupa U.E.F.A."
Trebuie să spunem că atacantii
craioveni, in special Cămătaru, au
jucat foarte bine, incisiv, stimind
panică in careul italian. Totuși, punc
tul forte al Universității a fost ieri
linia de mijloc — Țicleanu, Donose,
Irimescu și Bălăci — o linie ex
celentă care a impresionat de-a lun
gul întregii partide. Am vrea să-i ve
dem și in viitor pe fotbaliștii români
jucind atit de ambițios și de bine în
fața celor italieni, inclusiv in rindu
rile formației noastre naționale.

Bine, Hunedoara,
și succes mai ^departe
Confirmînd așteptările și pronosti
cul amatorilor de fotbal, F.C.
Corvinul a intrecut, ieri, la Hune
doara, cu 3—0 (0—0), echipa aus
triacă A.K. Graz și s-a- calificat
pentru turul al doilea al „Cupei
U.E.F.A.". Iată-i pe cei trei marca
tori : Andone (min. 51, penalti), Klein
(min. 63). Dumitrache (min. 84). Ia
tă-i și pe cei 13 hunedoreni care au
realizat acest bun și promițător re
zultat pentru destinele Corvinului, la
debutul său in competiția europea
nă : Ioniță — Rednic, Dubinciuc,
Andone, Bogdan — Nicșa (Gălan),
Petcu. Oncu, Klein (Mateuț) —
Dumitrache. Gabor.
în pofida scorului net cu care a
cîștigat partida, Corvinului i-au tre
buit destule minute pină să spargă
gheața. După expresia radiocronicarului, „publicul hunedorean încerca

Cralovenii au jucat la Florența, in
meciul retur din „Cupa U.E.F.A." un
fotbal de mare luptă. Ei au respins
cu multă tenacitate atacurile Floren
tinei și au organizat la rindul lor
acțiuni ofensive dintre cele mai pe
riculoase.
Este adevărat, florentinii au mar-

[JqIJ La Teatrul Național din

Suceava La Casa de cultura

Craiova a avut loc premiera spec
tacolului „Fulgi de nea și diaman
te" de Flavia Buref și Camelia
Dăscălescu, adaptare după piesa
„Visul unei nopți de iarnă" de Tu
dor Mușatescu. Regia aparține lui
Constantin Dicu de la Televiziunea
română. (Nicolae Petoiescu).

a sindicatelor din Cimpulung Mol
dovenesc a fost deschisă o expoziție
de artă populară, unde Emilian
Maruseac expune piese de mobilier
rustic și obiecte decorative realiza
te din rădăcini, crengi și scorburi
de copaci. (Sava Bejinariu).

Vaslui
cadrul festivalului
umorului „'Constantin Tănase". in
mai multe localități și întreprinderi
din județ au avut loc „Zilele litera
turii satirico-umoristice". Cu acest
prilej a fost vernisată expoziția de
manuscrise și rarități bibliofile
„Satira și umorul in scrisul româ
nesc", s-a desfășurat o sesiune de
comunicări și referate cu titlul
„Tradiție șl actualitate în umorul
românesc", iar mii de oameni ai
munâii au fost prezenți la șezători
literare, la care au participat mem
bri ai Uniunii scriitorilor și ai ce
naclurilor de satiră și umor ..Tudor
Mușatescu" din Capitală, „Flacăra
lașului", „Verva" din Galați și alte
le. (Petru Necula).

care a constituit mult timp baza
economiei naționale. în acest scop
s-au construit noi rezervoare de
apă și s-au extins suprafețele iri
gate. Totodată, au fost luate măsuri
în vederea dezvoltării învățămintului, a rețelei medico-sanitare.
între România și Botswana s-au
statornicit și se dezvoltă relații de
prietenie și colaborare, bazate pe
deplină egalitate, stimă și respect
reciproo. între cele două țări s-au
convenit măsuri pentru extinderea
schimburilor comerciale, pentru
inițierea unor acțiuni de cooperare
economică in domeniile agricultu
rii, mineritului, industriei ușoare,
pentru lărgirea legăturilor în do
meniile culturii, științei, invățămîntului. De asemenea, între cele
două țări există o bună colaborare
la O.N.U. și in cadrul altor orga
nizații și organisme internaționale,
in „Grupul celor 77“ și în mișca
rea de nealiniere. Extinderea și
adincirea în continuare a colabo
rării româno-botswaneze corespun
de pe deplin intereselor celor două
țări și popoare, aspirațiilor lor de
progres și bunăstare, constituind,
totodată, o contribuție la procesul
promovării păcii, progresului și în
țelegerii in lume.
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Craiovenii au jucat
la x Florența
ca la ei acasă!
Volumul poate fi procurat de la
chioșcurile de difuzare a presei din
sate și orașe,, precum și pe bază de
comandă adresată Editurii „Scinteia" sau redacției „Agricultura so
cialistă".
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Mureș Pentru tinerii din în
treprinderile și instituțiile orașului
Reghin, Casa de cultură din locali
tate a organizat, sub genericul
„File de istorie", o manifestare cu
tema „Matei Basarab — 350 de ani
' de la urcarea pe tron a domnitoru
lui Țării Românești". Manifestarea
a fost urmată de organizarea unui
ciclu de filme documentare inspira
te din trecutul do luptă al poporu
lui nostim. O în“deschiderea noii
stagiuni. Secția română a Teatrului
Național din Tg. Mureș a prezen
tat, in regia lui Dan Alecsandrescu,
spectacolul cu piesa „Căsătoria" de
Gogol, iar Secția maghiară — „O
stea pe rug" de Siito Andras.
(Gheorghe Giurgiu).

Călărași Cu prezentarea fil
mului „Ciulinii Bărăganului", in
comuna Dragalina, județul Călărași,
Întreprinderea județeană de cine
matografie inaugurează o bineve
nită inițiativă a comitetului jude
țean pentru cultură și educație so
cialistă, de a înființa o cinematecă
Simionescu).
in Călărași.' (Rodica
“

Covasna. La TeatruI maghiar
de stat din Sfintu Gheorghe, noua
stagiune a fost deschisă cu premie
ra piesei lui Nicolai R. Erdman, in
titulată „Sinucigașul". Regia specta
colului este semnată de Seprodi
Kiss Attila, decorul și costumele au
fost realizate de Constantin Russu,
aranjamentul muzical de Demeny
Attila, iar coregrafia de Jânosi
Jozsef. (Pâlljănos Măria). •

Brașov
comuna Bran, loca
litate renumită in creșterea oilor, a
avut loc tradiționala manifestare
„Răvășitul . oilor", moment care
semnifică întoarcerea turmelor de
oi de la munte. După concursul de
animale mici — oi. păsări, iepuri de
casă — a urmat un program artis
tic susținut de formații de cintece
și dansuri din Brașov. (N. Mocanu).

să activizeze formația locală", ceea
ce se vede că a avut efect abia la
începutul reprizei a doua. Primul gol
s-a marcat prin penalti, cu care ocazie Andone a trimis balonul în
bară de unde a ricoșat in poartă,
Peste 12 minute .a...............
fost rindul
...., lui
Klein să marcheze și astfel cei doi
tricolori, care înscriseseră in meciul
contra Suediei, și-au intărit repu
tația pe tărimul eficacității. în fi
nal, un gol semnat .^Dumitrache";
despre care se poate spune că încă
marchează atit de fulgerător incit
nici cronicarii nu văd cine a lovit
mingea I
Un reproș pentru cei de la
Corvinul : de. ce Andone și Dumitrache nu-și controlează comportarea
pe teren, pină într-atît incit arbi
trul să le administreze. cartonașe
galbene ? Să le reamintim lor. cole
gilor și antrenorilor lor, că in cu
pele europene se joacă și pe fron-tul disciplinei, iar acele cartonașe
pot însemna la un moment dat absența unor jucători valoroși din formatia hunedoreană, tocmai atunci
cind adversarii vor fi mult mai puternici decit cei de ieri.
O subliniere pentru meritele Hune
doarei in promovarea tinerelor ta
lente : antrenorul Remus Vlad, asisjtat si la acest meci de Mircea Lucescu. a trimis in teren pe junio
rul Mateuț, unul dintre cei mai .pro
mițători tineri din centrul Corvinu
lui condus de Vechiul maestru Dumi
tru Pătrașcu. Ieri. Mateuț n-a ju
cat decit vreo zece minute, dar a pri
mit botezul focului intr-o competiție
internațională de seniori, ceea ce poa
te însemna un serios punct de spri
jin pentru evoluția lui fotbalistică.

V. M.
Pe stadionul „Santiago Bernabeu"
din Madrid s-a disputat aseară par
tida Real Madrid — F.C. Baia Mare,
contind pentru turul I al „Cupei Cu
pelor" la fotbal. Fotbaliștii spanioli
au cîștigat cu scorul de 5—2 (3—1),
califfcindu-se in faza următoare a
competiției. în meciul tur, scorul a
fost egal : 0—0.
ALTE REZULTATE
Rezultate înregistrate in meciurile
retur din turul I al Cupelor euro
pene de fotbal (echipele subliniate
s-au calificat pentru turul următor) :
„Cupa campionilor europeni" : Li
verpool — Dundalk 1—0 (in tur. 4—1);
Dinamo Kiev — Grasshoppers Zu
rich 3—0 (in tur, 1—0) ; Besiktas Is
tanbul — Aston Villa 0—0 (in tur,
1—3) : „Cupa cupelor" : Tottenham —
Coleraine 4—0 (in tur, 3—0) ; St.
Germain Paris — Lokomotiv Sofia
5—1 (in tur. 0—1) ; Kuusysi Lahti —
Galatasaray 1—I (in tur, 1—2) ; Dinamo Tirana — Aberdeen 0—0 (in
tur. 0—1) ; „Cupa U.E.F.A." : Ta
tabanya — St. Etienne 0—0 (in tar,
1—4) ; Trabszonspor — F.C. Kaisers
lautern 0—3 (in tur, 0—3) ; Dinamo
Moscova — Slask Wroclaw 0—1 (in
tur, 2—2) : Sarajevo — Slavia Sofia
4—2 (in tur. 2—2) ; A.E.K. Atena —
F.C. Koln 0—1 (0—0) — meci tur
Bobe- >
rejucare ; Admira. Viena
mians Fraga 1—2 (in tur. o—5) :
Levski Spartak Sofia — F.C. Sevilla
0—3 (in tur. 1—3).

în cîteva rînduri
cantități apreciabile dintr-o
substanță cu acțiune asupra
inimii, care ar declanșa un
atac cardiac oricărui liliac ce ar
avea imprudența să-l înghită.
Alte prădătoare sint foarte bine
informate despre caracterul toxic
al licuricilor : dacă ii înghit din
nebăgare de seamă, ii aruncă
imediat. Singurii consumatori
de licurici sint... licuricii din
tr-o altă specie. Cercetările
• CARDIOTONIC amintite au ca scop obținerea
unui produs farmaceutic car
DIN... LICURICI. Imperti diotonic care face parte din fa
nența licuricilor care sfidează milia bufadienolidelor. i
prădătoarele nocturne zburind
o ROBOT PENTRU
fără opreliști și-a găsit in sfirșit o explicație, scrie revista IRIGAȚII. Cercetători de la
„Science et Vie", relatind des
pre descoperiri ale unor cercetă Institutul politehnic din orașul
tori de la Universitatea Cor sovietic Tuia au construit un'
neli. din Ithaca (S.U.A.). S-a robot pentru irigații. Sistemul
constatat că licuriciul conține se compune din trei blocuri
rea-soarelui, ei au început să
utilizeze un produs subsidiar,
rezultat din prelucrarea lemnu
lui. înlocuitorul este ieftin și
nu influențează negativ calita
tea produselor. Metodele elabo
rate de institut pentru înlocui
rea unor substanțe naturale cu
polimeri au permis să se eco
nomisească anul trecut peste
4 000 tone de uleiuri vegetale.

elaborat rețeta de preparare a
unui produs care poate prelungi
durata de viață a merelor,
perelor,
prunelor și
altor
fructe. Constituit din zahăr și
grăsimi, produsul se prezintă
sub formă de soluție, care se
pulverizează pe fructe. Soluția
pulverizată se usucă, formind
un înveliș foarte subțire. Acest
înveliș limitează fluxul de oxi
gen și bioxid de carbon și ast
fel incerinește metabolismul
fructelor, iar prin aceasta pro
cesul de coacere. Specialiștii
efectuează in .prezent cercetări
menite să ducă la un produs
similar care să confere aceleași
morcovilor și cartofi
• PREPARAT PENTRU avantaje
lor, altor plante de la care se
PĂSTRAREA FRUCTE consumă rădăcinile sau tuber
culii, avind calități de supra
LOR. Specialiști de la Uni față diferite de cele ale fruc
versitatea Cambridge (Anglia) au telor.

electronice. La primirea datelor privind umiditatea solului,
temperatura aerului și forța
vintului, primul bloc alege reglmul optim de irigare, al doidozează
îngrășămlntele
lea
care se împrăștie odată cu
ploaia artificială, iar al treilea
cuplează dispozitivele de iriga
ție. în comparație cu metodele
vechi, folosirea robotului per
mite reducerea considerabilă a
consumului de energie și de
apă. La realizarea robotului,
cablurile pentru transmiterea
comenzilor au fost Înlocuite cu
raze lăser.

în etapa a Vl-a a campionatului
diviziei A la rugbi au fost înregis
trate următoarele rezultate : Dinamo
— Sportul studențesc 9—6 ; Rulmen
tul Bîrlad — C.S.M. Sibiu 9—0 ;
Steaua — Știința Petroșani 18—7 ;
R.C. Grivița Roșie — Politehnica Iași
13—3 ; Farul Constanța —. Politehni
ca Cluj-Napoca 40—0 ; Știința Baia
Mare — Universitatea Timișoara
14—9.
în clasament conduce echipa Fa
rul Constanța — 18 puncte, urmată
de formațiile Steaua — 18 puncte și
Dinamo — 16 puncte.
© în runda a 10-a a turneului in
terzonal feminin de șah de la Tbi
lisi marea maestră româncă Margare
ta Mureșan a remizat in 26 de mutări
cu Nina Gurieli (U.R.S.S.). în clasa
ment se menține lider Margareta
Mureșan cu 7. puncte (o partidă mai
puțin jucată), urmată de Levitina —
6 puncte (1), Liu Shilan și Ahmilovskaia — cite 6 puncte.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

România, președintele Nicolae Ceaușescu militează consecvent
pentru eliminarea cu desăvârșire a forței din raporturile interstatale,
pentru apărarea dreptului națiunilor de a trăi în pace și înțelegere
Cuvîntarea ministrului român al afacerilor externe
In ședința plenară de miercuri dimineață a celei de-a XXXVII-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. a luat cuvintul șeful delegației
române, ȘTEFAN ANDREI, ministrul afacerilor externe.
Relevînd că în fata Organizației
Națiunilor Upite, la actuala sesiune,
stau probleme grave, de importantă
vitală pentru catiza păcii și cooperării
internaționale, a independentei și
progresului tuturor popoarelor, vorbi
torul a arătat : Viața internațională a
ajuns la o încordare extremă. în
multe zone ale globului se duc lupte
armate. Se intensifică politica de
dominație, a sferelor de influență, de
încălcare a dreptului sacru al națiu
nilor la libertate și suveranitate.
Continuă, intr-un ritm fără prece
dent. cursa înarmărilor, în special a
celor nucleare, crește pericolul izbuc
nirii unui război nuclear, care ar
pune în primejdie însăși existența
civilizației umane. Se accentuează
criza economică mondială, se adîncesc decalajele dintre țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare.
Se dezvoltă și se accentuează con
tradicția dintre țările bogate și să
race, care devine tot mai mult o con
tradicție fundamentală a timpului
nostru.
Soluționarea în interesul popoarelor
a fasciculului de probleme care îm
povărează viața internațională și care
a provocat o tensiune puternică în
relațiile dintre state reclamă din
partea guvernelor, a tuturor popoare
lor lumii să-și unească forțele și să
conlucreze tot mai strins pentru
oprirea cursului periculos al vieții
internaționale, pentru soluționarea pe
cale politică a stărilor de război și
încordafe, pentru reluarea și dezvol
tarea politicii de destindere și co
laborare, de independență și pace.
Pentru conducătorii de state și gu
verne, pentru oamenii politici de
toate convingerile, suprema îndatorire
de conștiință este să-și aplece ure
chea la năzuința vitală a propriilor
popoare și a întregii omeniri, să-și
consacre energia slujirii acesteia, să
se facă exponenți fideli și activi ai
idealurilor de pace ale umanității, să
se afirme ca militant! neobositi pen
tru înfăptuirea lor. Aceasta este ra
țiunea cea mai înaltă a misiunii omului politic și de stat, șansa de
a-și pune amprenta personalității
asupra destinelor epocii noastre, de
a intra în istoria acestui timp atîț
d<s frămintat, ca o figură luminoasă
a umanismului și progresului.
în spiritul acestor cerințe majora
ale lumii contemporane. România,
președintele Nicolae Ceaușescu ac
ționează. cu perseverentă pentru îm
bunătățirea climatului internațional,
soluționarea politică, în interesul tu
turor popoarelor, a marilor proble
me cu care este confruntată omeni
rea, pentru așezarea raporturilor
dintre state pe principii noi, democra
tice și echitabile. întîlnirile și con
vorbirile frecvente ale șefului statu
lui român, președintele Nicolae
Ceaușescu, ou conducătorii altor țări,
cu oameni politici de pretutindeni,
întreaga activitate externă a Româ
niei sint îndreptate in mod con
secvent spre conlucrarea și înțele
gerea dintre state, spre conjugarea eforturilor tuturor națiunilor în scopul
eliminării cu desăvirșire a forței din
raporturile interstatale, al apărării
libertății și independentei popoarelor,
a dreptului fundamental al oameni
lor, a! națiunilor de a trăi în pace,
într-o lume a colaborării și înțele
gerii, fără arme și fără războaie.
întreaga evoluție a evenimentelor
evidențiază faptul incontestabil că
la baza fenomenelor care au generat
și întrețin actuala stare de încordare
din lume, tensiunile din diversele do
menii ale vieții internaționale se află
invariabil politica anacronică a folo
sirii forței sau amenințării cu forța,
a dominației și dictatului, a „dreptu
lui celui mai puternic", a relevat, in
continuare, ministrul român.
Soluționarea marilor probleme ale
omenirii, stingerea conflictelor exis-.
tdnte și prevenirea apariției altora
noi reclamă, de aceea, o acțiune
fermă pentru eliminarea din viata
internațională a recurgerii la for
ță sau amenințarea cu forța, pen
tru instaurarea unui sistem nou
de relații intre state. Pentru Româ
nia, respingerea categorică a politi
cii de forță în abordarea probleme
lor internaționale are rădăcini adinei
in tradițiile poporului român. Mare
le diplomat român Nicolae Titulescu
spunea : „Războiul nu este niciodată,
dar intr-adevăr niciodată, soluția unui
conflict". Cu aceeași convingere el
chema insistent la înlocuirea „drep
tului forței" cu „forța dreptului". As
tăzi. mai mult ca oricind, folosirea
forței este o armă cu două tăișuri.
Nemaivorbind de pierderile umane și
de daunele materiale pe care le pro
voacă. de oprobriul opiniei publice
mondiale pe care ea și—1 atrage, de
vigoarea cu care popoarele se soli
darizează cu victimele agresiunilor,
rezultatele înseși ale actului de forță
se îrțtorc împotriva făptuitorilor.
Astăzi, într-o perioadă de profdnde transformări revoluționare, de
mutații ample și reașezări în rapor

tul de forțe pe plan internațional, de
realizare a unui nou echilibru mon
dial între diferite state și grupări de
state, noul sistem de relații inter
naționale trebuie să se bazeze pe
principiile egalității, respectării in
dependenței și suveranității naționa
le', neamestecului în treburile interne
ale altor popoare, reglementării tu
turor problemelor și diferendelor in
ternaționale exclusiv prin mijloace
pașnice. „Oricît de grele și de ane
voioase ar fi tratativele, arăta recent
președintele Nicolae Ceaușescu, tre
buie să se meargă numai și numai pe
această cale in soluționarea proble
melor, renunțindu-se cu desăvirșire
la soluțiile militare, la acțiunile ar
mate, care duc întotdeauna la dis
trugeri de bunuri materiale, de vieți
omenești, provoacă popoarelor mari
pierderi și suferințe".
■ Talentul și geniul oamenilor de stat
pe acest tărim pot și trebuie să se
manifeste, la masa negocierilor, in
analiza subtilă și rațională a căilor
ieșirii din conflicte, a mijloacelor de
înțelegere intre națiuni, in găsirea
soluțiilor reciproc acceptabile, inclu
siv prin intermediul compromisului
de ambele părți, in eliminarea fac
torilor generatori de confruntare,
in salvarea înțelegerii, prieteniei și
colaborării intre popoare. Aceasta a
fost, este și va fi întotdeauna mărea
vocație a adevăratelor personalități
politice, menite să intre în istorie.
Preferind de fiecare dată negocie
rile chiar și celui mai mic conflict
militar, armat, trebuie acționat peste
tot și in orice situație pentru a urma
firul firesc prin începerea tratative
lor în vederea prevenirii acțiunilor
militare, și nu de a le iniția în ve
derea realizării păcii după ce s-a
recurs deja la forță, după ce deja a
curs singe omenesc, după ce s-au
produs grave pierderi umane și ma
teriale.
După ce a prezentat poziția con
secventă a României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu privind situația
gravă din Orientul Mijlociu, minis
trul de externe al țării noastre a
subliniat că in prezent este necesar
să se intensifice eforturile politico
diplomatice pentru realizarea unei
reglementări globale, juste și dura
bile a situației din această zonă, pe
baza retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui Rîn 1967, a soluționării problemei
poporului palestinian prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare. inclusiv la constituirea unui
stat independent propriu, a asigură
rii integrității, independenței și su
veranității tuturor statelor din zonă.
Pornind de la convingerea că regle
mentarea problemei palestiniene este
cheia păcii in, Orientul Mijlociu,
România consideră că se impune să
se ajungă la crearea' unui stat pa
lestinian alături de statul israelian
independent și să se facă totul pen
tru a se asigura conviețuirea pașni
că a acestor două state, a tuturor
țărilor din această zonă, fiecare din
tre ele bucurîndu-se de garanțiile
corespunzătoare privind securitatea
și independenta lor. în context, vor
bitorul a prezentat poziția țării noas
tre de condamnare a invaziei mili
tare a Israelului în Liban, a atroci
tăților comise în Beirutul de vest,
arătind că România se pronunță
pentru retragerea urgentă a tru
pelor israeliene din Liban, pentru
garantarea independenței, suveranită
ții, unității și integrității teritoriale
a Libanului.
In ultima perioadă — a spus mi
nistrul român — au fost, formulate
o serie de propuneri pentru soluțio
narea conflictelor din Orientul
Mijlociu, conținind elemente noi și
abordări pozitive și care creează pre
mise pentru intensificarea activității
politico-diplomatice în scopul realiză
rii unei soluții globale, juste și du
rabile a situației din această regiune.
România, care întreține relații de
prietenie și colaborare cu Iranul și
Irakul consideră că este necesar să
înceteze luptele dintre cele două țări
vecine, să se retragă trupele ambelor
părți la frontierele internaționale
dinainte de începerea războiului și
șă se treacă la soluționarea politică
a problemelor dintre cele două țări.
Doresc să folosesc acest prilej
pentru a reafirma din nou solidari
tatea și sprijinul activ al României în
favoarea poziției și inițiativelor
R.P.D. Coreene îndreptate spre unifi
carea pașnică și independentă a
Coreei.
Adunarea generală, Ia actuala se
siune, urmează să se pronunțe asupra
proiectului de declarație privind re
glementarea pașnică a diferendelor
internaționale, negociat în cursul ulti
milor trei ani. Apreciem că adoptarea
prin consens a acestui document va
reprezenta un pas concret important
în direcția întăririi capacității O.N.U.
de a contribui într-un mod efectiv la
prevenirea conflictelor și rezolvarea
pașnică a diferendelor dintre na
țiuni

Oageiuțiilede presa
pe scurt
ÎNTREVEDERE SOVIETO-LAOȚTANĂ. La Kremlin a avut loc o
întrevedere intre Leonid Brejnev,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.;
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., și Kaysone
PhomVihane, secretar general al
C.C. al P.P.R.L., prim-ministru al
guvernului R.D.P. Laos, aflat în
U.R.S.S. la odihnă. După cum re
latează agenția T.A.S.S., convor
birea a prilejuit un schimb de pă
reri privind stadiul și perspectivele
relațiilor bilaterale și unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.

LA BEIJING a avut loc o intîlnire intre Deng Xiaoping și primul
ministru al Japoniei, Zenko Suzuki,
care efectuează o vizită oficială în
R.P. Chineză. După cum relatează
agenția China Nouă, în cursul con
vorbirii care a avut loc cu acest
prilej B-a exprimat dorința Chinei
și Japoniei de a dezvolta în conti
nuare relațiile de prietenie, de a
întări și extinde cooperarea și
schimburile bilaterale.

CONVORBIRI COREEANO —
BULGARE. Kim Ir Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, președintele R.P.D. Co

Inițiativa României cu privire Ia
întărirea bunei vecinătăți dintre sta
te urmărește, și ea, același scop al
consolidării păcii și securității inter
naționale prin încurajarea dezvoltării
unor relații de colaborare și bună în
țelegere între statele vecine.
încetarea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, și in primul
rind la dezarmare nuoleară, a ac
centuat ministrul român, constituie
astăzi problema centrală a întregii
omeniri. Este în pericol însăși exis
tența vieții pe pămint, a civilizației
clădite pe planeta noastră în de
cursul mileniilor. înarmarea este o
tragică și absurdă risipă a bunurilor
planetei și a muncii omenirii, un te
ribil factor de sărăcire a popoarelor,
într-un moment cînd două treimi
din omenire de abia își asigură
existența, o frină in calea civiliza
ției.
Deși de la tribuna recentei sesiuni
speciale a Adunării Generale con
sacrate dezarmării, reprezentanții
statelor au subliniat pericolul care
planează asupra omenirii, sesiunea
nu ui putut adopta hotărîri care să
ducă la măsuri concrete de dezar
mare, in primul rind la dezarmare
nucleară, pe baza unui program
global — a relevat vorbitorul. Con
siderăm că în cadrul sesiunii spe
ciale s-au formulat propuneri de im
portanță deosebită ce trebuie să fie
luate în considerare pentru identifi
carea clementelor comune care să
stea la baza elaborării Programului
global de dezarmare, să fie examina
te în organele de lucru pentru dez
armare.
în continuare, vorbitorul a prezen
tat pe larg propunerile concrete ale
României vizînd oprirea oursei înar
mărilor și realizarea dezarmării, accentuind asupra priorității dezarmă
rii nucleare, înghețării și reducerii
bugetelor militare, asigurării echili
brului militar pe baza unor niveluri
cit mai mici ale efectivelor militare
și armamentelor, adoptării unor mă
suri de dezarmare în Europa, desfi
ințării blocurilor militare, transfor
mării Balcanilor într-o zonă a co
laborării și bunei veoinătăți, fără
arme nucleare.
Ca țară europeană — a arătat vor
bitorul — România militează con
secvent pentru securitate și cooperare
pe continent, pentru ca, ia reluare,
lucrările reuniunii de Ia Madrid să se
desfășoare rodnic și constructiv, să
convină convocarea unei Conferințe
pentru întărirea încrederii și dezar
mare în Europa, să contribuie la apli
carea integrală a prevederilor Actu
lui final de la Helsinki, să asigure
continuitatea procesului C.S.C.E.
Vorbitorul a amintit că, in cadrul
campaniei mondiale de dezarmare,
Româpia a găzduit recent, la Ma
maia, o importantă reuniune a repre
zentanților opiniei publice, la care au
participat, reprezentanți ai organiza
țiilor neguvernamentale din majori
tatea țărilor europene, S.U.A. și Ca
nada, realizind un schimb constructiv
și fructuos de opinii asupra modali
tăților concrete de oprire a cursei
înarmărilor și de înfăptuire a dezar
mării.
Actuala Împărțire a lumii în țări
sărace și bogate, rezultat al îndelun-gatei politici de dominație imperia
listă și colonialistă, ca și persistența
unor raporturi economice interstatale
inechitabil^ și injuste generează apa
riția unor grave anomalii economice
și tensiuni în viața internațională, di
minuează, uneori pînă la anihilare,
rezultatele eforturilor întreprinse pe
plan economic și social de țările in
curs de dezvoltare, determină accen
tuarea decalajelor economice dintre
țările bogate și țările sărace — a sub
liniat ministrul român. Din păcate,
conferințele și reuniunile care au avut
loc in ultimii ani pe problemele noii
ordini economice internaționale nu
au dus practic la nici un rezultat. Se
impun acțiuni urgente pentru con
venirea, prin negocieri internaționale,
a unor măsuri eficiente pentru acce
lerarea progresului economic și social
al țărilor in curs de dezvoltare, re
lansarea activității economice pe sca
ră mondială, instaurarea unor relații
noi între state, bazate pe echitate și
justiție, pe schimburi economice re
ciproc avantajoase, asigurîndu-se ac
cesul nestingherit al țărilor în curs
de dezvoltare la tehnologiile moderne.
România consideră că o deosebită
importanță ar avea-o, în această di
recție, angajarea fără întîrziere a ne
gocierilor globale, in cadrul unei
Conferințe a O.N.U., pentru exami
narea și soluționarea problemelor
fundamentale ale cooperării econo
mice internaționale.
Se impune folosirea actualei se
siuni a Adunării Generale, a lansării
negocierilor globale, a celei de-a Vl-a
Conferințe a Națiunilor Unite pentru
comerț și dezvoltare, pentru tradu
cerea în viață a programelor de ac
țiune adoptate sub egida O.N.U. și, în
general, pentru a se produce o schim
bare radicală în starea de lucruri ce
caracterizează economia mondială.
în ultimii ani se constată intensi
ficarea practicilor țârilor dezvoltate
de a racola cadre calificate prove
nind din țările in curs de dezvolta

re. Constituind, în fapt, un transfer
important de resurse umane, exodul
de competente către țările dezvoltate
determină o perpetuare și o accen
tuare a dificultăților și dezechilibre
lor din economia țărilor in curs de
dezvoltare, cu grave implicații eco
nomice și sociale. Privind aceste țări
de o parte importantă a forței de
muncă calificate, element determi
nant al creșterii economice, pentru a
cărei pregătire aceste țări au făcut
mari eforturi, exodul de competențe
se manifestă ca un factor de frinare
a dezvoltării economice și sociale,
contribuind astfel la adîncirea conti
nuă a decalajelor dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare.
De aceea, România consideră nece
sar ca Organizația Națiunilor Unite
să-și asume un rol sporit in dezvol
tarea cooperării internaționale pen
tru stăvilirea acestui fenomen, în
curajarea reîntoarcerii in țările de
origine a personalului calificat sta
bilit în țările dezvoltate, despăgubi
rea pentru cheltuielile făcute de acostea, sprijinirea țărilor în curs de
dezvoltare in formarea și menținerea
cadrelor calificate corespunzător ce
rințelor economiei naționale.
în actualele .condiții, considerăm că
trebuie să fie amplificate și intensi
ficate eforturile pentru apărarea cu
toată fermitatea a dreptului funda
mental suprem al oamenilor și al na
țiunilor la viață. Ia pace, la
existentă liberă și , independen
tă. Acest drept ar trebui să-și
găsească o mai puternică și mai clară
reflectare în dezbaterile și documen
tele Adunării Generale a O.N.U, Este
necesar să se acorde o atenție priori
tară soluționării unor probleme esen
țiale pentru însăși afirmarea condi
ției umane, cum sint garantarea
dreptului la muncă pentru toți mem
brii societății, înfăptuirea dreptului
la educație, asigurarea unor condiții
de viață care să permită deplina în
florire a personalității umane.
în continuare, vorbitorul a reafirmat
solidaritatea deplină a României cu
lupta dreaptă a poporului namibian,
sub conducerea S.W.A.P.O.
Problematica tinerei generații — a
spus ministrul român — va fi exa
minată pe larg de Adunarea Generală
în contextul pregătirii Anului inter
național al tineretului, care va fi
marcat in 1985 sub deviza „Partici
pare, dezvoltare, pace". La cea de-a
doua sesiune a Comitetului consulta
tiv pentru Anul internațional al ti
neretului au fost elaborate recoman
dări substanțiale privind punerea în
aplicare a Programului de măsuri și
activități ce urmează a fi întreprinse
înaintea și in timpul anului. Con
siderăm că acțiunile prilejuite de
Anul internațional al tineretului tre
buie îndreptate spre întărirea cola
borării internaționale în soluționarea
problemelor specifice care preocupă
astăzi tinăra generație. Acordăm o
mare importanță propunerii de ela
borare a unei declarații privind
drepturile și responsabilitățile tinerei
generații. Un rol deosebit va avea
și organizarea in 1983 a cinci re
uniuni regionale consacrate tineretu
lui, printre care o reuniune europea
nă, pe care guvernul român s-a ofe
rit să o găzduiască in România. Cur.oscind interesul tot mai larg al tu
turor statelor față de problematica
tineretului, delegația română își ex
primă convingerea că Adunarea Ge
nerală va aproba ansamblul reco
mandărilor elaborate la cea de-a
doua sesiune a Comitetului consulta
tiv pentru Anul internațional al ti
neretului. ț
în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, O.N.U.
poate și trebuie să aibă un rol mai
activ în soluționarea în interesul po
poarelor a problemelor majore ale
lumii contemporane — a relevat mi
nistrul român. Organizația trebuie să
acționeze cu hotărire pentru așezarea
raporturilor dintre state pe baze noi,
democratice, care să asigure partici
parea tuturor statelor, indiferent de
sistem, mărime sau potențial, în con
diții de deplină egalitate, la soluțio
narea problemelor care confruntă
omenirea. în această privință, atri
buim o însemnătate deosebită elabo
rării și adoptării unui cod universal
de conduită privind drepturile și
obligațiile fundamentale ale statelor,
în vederea. atingerii acestor scopuri,
se impun îmbunătățiri in activitatea"
O.N.U., democratizarea organelor,
structurilor și funcțiilor sale, creș
terea eficacității și adaptarea orga
nizației la exigentele și realitățile
actuale și de perspectivă ale comu
nității internaționale.
în încheiere, vorbitorul a reafir
mat hotărirea delegației române -de
a conlucra strins cu toate celelalte
delegații pentru găsirea căilor celor
mai potrivite pentru înfăptuirea tu
turor acestor obiective, astfel incit,
prin rezultatele sale, actuala sesiune
să se situeze la înălțimea marilor
responsabilități și îndatoriri ce revin
Organizației Națiunilor Unite în în
făptuirea aspirațiilor de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Eforturi pentru reinstaurarea
stabilității în Liban
9

@ încep consultările în vederea formării unui nou guvern ® For
țele israeliene s-au retras din zona aeroportului © Primul contin
gent de pușcași marini americani a debarcat în capitala libaneză
© Aeroportul internațional Beirut va fi redeschis aviației civile
© Refugiați palestinieni din tabăra Ain Heioue din sudul Libanului
au fost uciși
BEIRUT 29 (Agerpres) — Președin , desfășurarea Forței multinaționale
din Liban se va incheia pină joi la
tele libanez, Amin Gemayel, a decla
prinz.
rat presei că, in prezent, se depun
toate eforturile pentru reinstaurarea
Aeroportul internațional Beirut,
stabilității in întreaga țară și asigu
închis la 0 iunie, va fi redeschis avia
rarea suveranității și integrității teri
toriale a Libanului, informează agen
ției civile joi dimineața, a anunțat
ministrul libanez al transporturilor si
ția M.E.N. Șeful statului libanez a
lucrărilor publice. Elias Haraoui, la
menționat că vor continua reuniunile
televiziunea libaneză. Se precizează
care examinează- probleme privind
că această hotărire a fost luată după
garantarea securității desfășurării
întrevederea pe care șeful statului
forței multinaționale în Beirut,
libanez. Amin Gemayel, a avut-o cu
adaugă agenția. Gemayel s-a declarat
Morris Draper, adjunct al trimisului
gata să întreprindă un turneu in
special al S.U.A. in Orientul Mijlociu.
străinătate pentru a expune problema
Philip Habib. Diplomatul american
libaneză, arată M.E.N.
l-a informat pe președintele Libanu
lui că obstacolele aflate în calea de
Președintele
Libanului,
Amin
barcării pușcașilor marini americani
Gemayel. a acceptat miercuri demisia
au fost înlăturate.
guvernului condus de Shafic Al
Wazzan, se arată într-un comunicat
Patru refugiați palestinieni din ta
oficial difuzat Ia Beirut. Primul mi
băra Ain Heioue. din orașul Saida,
nistru prezentase demisia guvernului
centrul administrativ al regiunii de
său vinerea trecută, conform norme
sud a Libanului, hu fost uciși dumi
lor constituționale, înainte ca noul
nică și mai mulți alții au fost răpiți,
președinte să fi depus jurămintul.
relatează agenția France Presse citind
Consultările oficiale în vederea for
martori oculari. La intrarea orașului
mării unui nou guvern vor începe
Saida, soldații israelieni și militari
joi, adaugă comunicatul reluat de
ai maiorului separatist libanez Saad
agenția France Presse.
Haddad au stabilit un baraj de con
trol, precizează agenția.
Forțele de ocupație israeliene s-au
retras miercuri din zona aeroportului
internațional Beirut — informează
Opt prizonieri palestinieni au fost
agențiile M.E.N. și France Presse ci
răniți marți după-amiază de către
tind un purtător de cuvint oficial din
gărzile israeliene in lagărul de Ia
capitala libaneză. Armata libaneză
Ansar, din sudul Libanului, infor
și-a amplasat forțele sale in zona
mează agenția France Presse. în la
aeroportului, acțiune la care partici
gărul de la Ansar, construit de arma
pă și Forța multinațională din Liban.
ta israeliană, se află închiși mai
multe mii de palestinieni pe care
BEIRUT 29 (Agerpres). — Primul
Israelul nu-i consideră prizonieri de
contingent de pușcași marini ameri
război, adaugă agenția.
cani care participă la Forța multina
țională din Liban a debarcat miercuri
Incidente în Cisiordania
în capitala libaneză — informează
TEL AVIV 29 (Agerpres) — în
postul de radio Beirut. Imediat după
urma mai multor incidente produse
debarcare, militarii americani au
efectuat o operațiune de curățire de
ca urmare a intervenției trupelor
Israeliene împotriva manifestanților
mine a zonei pdrtului, pentru a asi
arabi din teritoriile ocupate, în orașul
gura debarcarea în bune condiții a
Nablus din Cisiordania au fost im
restului efectivelor S.U.A., care se ri
puse interdicții de circulație, relatea
dică la 1 200 de oameni.
ză agenția France Presse.
Agenția France Presse adaugă că

11 milioane șomeri în țările Pieței comune
Reuniune a miniștrilor muncii din țările C.E.E. consacrată
șomajului
COPENHAGA 29 (Agerpres). — La
Copenhaga s-a desfășurat, timp de
două zile, o reuniune neoficială a
iminiștrilor muncii din țările C.E.E.,
consacrată în special problemelor șo
majului ce afectează grav statele
membre ale Pieței comune. Participahții, relatează agenția France
Presse, au examinat ca modalități de
combatere a șomajului, pe- de o
parte, posibilitatea de a facilita ac-

Programul electorai
al Partidului Socialist
Muncitoresc Spaniol
MADRID 29 (Agerpres). —- Secre
tarul general al Partidului Socialist
Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), Feli
pe Gonzalez, a avut o intilnire cu
reprezentanții presei străine acredi
tați la Madrid. Cu acest prilej, Fe
lipe Gonzalez s-a referit pe larg la
programul electoral al partidului său
în vederea alegerilor generale de la
28 octombrie. între altele, el a sub
liniat că, în eventualitatea cîștigării
apropiatelor alegeri, P.S.M.S. va pro
mova o politică de apărare fermă a
independentei și neutralității Spaniei.
Liderul socialist a adăugat, că în
această situație vor fi inghetate ne
gocierile de integrare a Spaniei in
N.A.T.O. și va fi convocat un refe
rendum național in această problemă.
De asemenea, un guvern socialist,
a continuat Felipe Gonzalez, va re?
negocia statutul bazelor militare ame
ricane de pe teritoriul Spaniei.' „Noi
vom negocia un nou acord bilateral,
întrucît cel actual a fost încheiat in
funcție de integrarea Spaniei în
N.A.T.O., și nu de necesitățile defen
sive ale țării", a arătat vorbitorul.
în ce privește Gibraltarul, Gonza
lez a spus că „este vorba de o prio
ritate istorică, la care nu poate re
nunța nici un guvern spaniol. Vom
căuta mijloacele necesare • pentru
restabilirea suveranității noastre asupra Gibraltarului".

Rasiștii de la Pretoria
blochează procesul
tratativelor privind
independența Namibiei
— a declarat Sam Nujomar
președintele S.W.A.P.O.

reene. a primit delegația Adunării
Populare a R.P. Bulgaria, care se
află în vizită la Phenian. Delegația
este condusă de Stanko Todorov,
președintele Adunării Populare a
R.P.B.
PRIMUL MINISTRU AL MARII
BRITANII, Margaret Thatcher, a
avut, miercuri, la Delhi, o întreve
dere cu primul ministru indian,
Indira Gandhi, cu care a discutat
o serie de probleme internaționale.

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ, la
Beijing, in virstă de 79 de ani, pro
fesorul Pei Wenzhong, renumit ar
heolog, antropolog și paleontolog
chinez. Una din faimoasele sale
descoperiri o reprezintă resturile
osteologice ale sinantropului —
omul preistoric din Beijing — care
au o vechime de aproape 500 000
ani. Descoperirea sa a avut un mare
rol in progresul paleoantropologiei.

CONGRES INTERNAȚIONAL DE
ȘTIINȚE GENEALOGICE SI HE
RALDICE. La Madrid s-a desfășu
rat cel de-al XV-lea Congres inter
național de științe genealogice și
heraldice. Intre cele 31 de țări
participante s-a aflat și România,
prezentă printr-o delegație condusă
de Dan Berindei, președintele Co
misiei de heraldică, genealogie și
sigilografic de pe lingă Institutul de
istorie „Nicolae Iorga“. Prin tema
tica largă și nivelul științific, con
gresul — in cadrul căruia specia
liștii români au susținut comunicări
apreciate de participant! — a prile
juit un fructuos schinfb de opinii,
contribuind la progresul științelor
genealogice și heraldice.

ATENTATE. în cursul nopții de
marți spre miercuri, în Spania s-au
produs 17 atentate cu bombe, care
au provocat importante pagube ma
teriale, relatează agenția France
Presse.

BRUXELLES 29 (Agerpres). —
Autoritățile rasiste de la Pretoria
blochează procesul tratativelor pri
vind accesul Namibiei la indepen
dentă, a declarat Sam Nujoma, pre
ședintele Organizației Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
aflat într-o vizită în capitala Belgiei,
în cadrul unei conferințe de presă,
președintele S.W.A.P.O. a menționat
că negocierile de la New York în
problema namibiană au intrat în im
pas ca urmare a refuzului R.S.A. de
a-și trimite reprezentanți la aceste
tratative.
în aceste condiții de tergiversare a
negocierilor, regimul de la Pretoria
încearcă să aplice și în teritoriul
ocupat ilegal al Namibiei politica sa
de bantustanizare, după modelul din
R.S.A. Regimul rasist, a arătat in
încheiere vorbitorul, nu dorește or
ganizarea unor alegeri libere, sub
egida O.N.U., știind că învingător va
fi S.W.A.P.O., care a fost și rămîne
singurul reprezentant legitim al po
porului namibian.

cesul șomerilor la activități tempo
rare sau in care ziua de muncă nu
este prestată complet (firește, cu
efectul corespunzător asupra venitu
rilor), iar pe de altă parte — per
spectivele lansării unor programe de
creare a noi locuri de muncă.
La incheierea reuniunii, ministrul
danez al muncii. Grethe Fenger
Moeller, care a prezidat întrunirea,
a, relevat că. in prezent., numărul
șomerilor existenți pe plan comuni
tar este de peste 11 000 000 și că nu
este exclus ca, pină la sfîrșitul de
ceniului actual, totalul celor lipsiți
de locuri de muncă să ajungă la
15 000 000. Subliniind că aceste cifre
sint alarmante, ministrul danez a
arătat că problema șomajului conti
nuă să rămină prioritară in țările
C.E.E.

întrevedere intre minștrii
de externe ei U.R.S.L
WASHINGTON 29 (Agerpres). —
Ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut ia
New York, o întrevedere cu secrearul de stat al S.U.A., George Shutz,
relatează agenția T.A.S.S. în cadul
convorbirii a fost abordat un c<rc
larg de probleme de interes cormn
pentru cele două țări. Părțile au h<tărît să continue schimbul de părei
la 4 octombrie.

„Moțiune
de neîncredere
consîructiyă“
în cancelarul R.F.G.
remisă președintelui
Bundestaguhil
BONN 29 (Agerpres). — „Moțiunea
de neîncredere constructivă" inițiată
de
Uniunea
Creștin-Democrată
(U.C.D.) și ramura ei bavareză,
Uniunea Creștin-Socială (U.C.S.).
precum și de Partidul Liber Deme
crat (P.L.D.) a fost remisă, oficia .
președintelui Bundestagului. Richa:
Stuecklen, spre a fi p-ezentată vi
neri deputaților, conform prevederi
lor constituționale.
Documentul, informează agenția
France Presse, cere Bundestaguli
„să-și exprime neîncrederea in car
celarul Helmut Schmidt și să-l alea
gă ca succesor al său in funcția de
cancelar al Republicii Federale Ger
mania pe deputatul Helmut Kohl",
președintele U.C.D.

Conferința anuală
a Partidului Laburist
din Marea
•
y <■£

LONDRA Si <fentpres). — Luind
cuvintul in ca, *1 conferinței anuale
a Partidului- L; 5>yist din Marea Britaiile, Michael ubt, liderul acestei
formațiuni politVȚe, a cerut membri
lor organizațiilor focale să înceapă
pregătirile în vederea alegerilor ge
nerale, care, potrivit observatorilor
politici, ar putea avea loc in toamna
anului 1983. Sub o eventuală admi
nistrație laburistă, a declarat el,
Marea Britanie se va retrage din
Piața comună, va renunța 2? arsena
lul nuclear, va crea locuri de munr
pentru a reduce numărul șomerilo.
sub nivelul de un milion ‘și va
impulsiona producția energetică și
industrială fiațională.

Noi acțiuni
ale insurgenților
în Salvador
SAN SALVADOR 29 (Agerpres).
— Detașamente ale Frontului Farabu.ndo Marti pentru Eliberare Națio
nală și-au instituit controlul, in
cursul ultimelor ore, asupra locali
tății Jocoro, situată la circa 165 kilo
metri est de San Salvador. Potri
vit informațiilor parvenite în acest
oraș, acțiunea insurgenților a coin
cis cu blocarea circulației, pe o por
țiune de cinci kilometri, pe șoseaua
ce unește, orașele San Miguel și San
Francisco Gotera.

O MOȘTENIRE CARE TREBU
RECUPERATĂ
O întîmplare petrecută recent Ia
Paris ar fi intrat la rubricile de
fapt divers, dacă evenimentele ce
au succedat-o nu ar fi avut im
plicații mult mai largi. Ea repune
astfel in discuție ceea ce revista
„l’Express" numește „spinoasa pro
blemă a întoarcerii bunurilor cultu
rale, care opune țările in curs de
dezvoltare vechilor colonizatori,
mai direct spus națiunilor bogate,
care de-a lungul secolelor au în
grămădit in muzeele lor tezaurele
culturale ale Africii,' America de
Sud, Oceaniei..."
Despre ce intîmplare este vorba ?
Un mexican, avocatul Jose Luis
Castaneda, a sustras din Biblioteca
națională franceză un rarisim ca
lendar aztec — Tonalmatl Aubin —
compus din optsprezece frunze de
agâvă, somptuos ilustrate. Arestat
la Cancun, Castaneda s-a declarat
nevinovat, motivîndu-și gestul prin
dorința patriotică de a reîntoarce
în patrimoniul cultural național această valoroasă operă de artă az
tecă, de mare însemnătate pentru
istoria țării sale. „Obiectul" a fost
încredințat provizoriu Muzeului de
antropologie din Ciudad de Mexico
și, ,în timp ce Franța reclamă ca
lendarul „său" aztec, autoritățile
mexicane au anunțat că „vor stu
dia problema".
întimplarea din capitala Franței
nu a făcut decit să readucă în dis
cuție problema moștenirii culturale
spoliate, o problemă care a căpătat
accente noi in cursul ultimei Con
ferințe mondiale a' culturii de la
Ciudad de Mexico. în urma confe
rinței, UNESCO a constituit un co
mitet interguvernamental însărci
nat cu promovarea reîntoarcerii bu
nurilor culturale în țările lor de origine. Este un lucru știut că nu
meroase țări au fost deposedate, în
perioada colonială, de cele mai re
prezentative opere din tezaurul lor
cultural. „Amestecul colonialist —
aprecia directorul Departamentului
federal nigerian al antichităților,
Ekpo-Eyo — a făcut ca numeroase
țări să-și piardă peste jumătate din
patrimoniul lor cultural". Codul lui
Hammurabi se află la Luvru, obe
liscul ce ar trebui să decoreze in
trarea in templul de la Luxor îm
podobește piața Concorde de la Pa
ris. La Ninive, cu trei mii de ani
înainte de era noastră, palatele im
periale asiriene erau păzite de fi
guri monumentale de lei înaripați
și animale cu capete umane. „Este
o crimă să fie luate de aici" —
scria Aust'en Henry Layahd, care a
organizat apoi el însuși demontarea
lor. Astăzi, monștrii de piatră.

„dorm" Ia British. Museuiă. Și altele
și altele, asemănătoare...
„Majorik.tea operelor reclamate
au fost achiziționate legal" — spun
adesea rep-ezentanții țârilor boga
te. care nu arată nici un fei de en
tuziasm p-iitru întoarcerea acestor
bunuri culturale in țările de baști
nă. „Da -- recunoaște aceeași re
vistă „l’Exjress", dar după legea
celui mai ttre". Astfel. Ludovic-Filip i-a făcu un „somptuos" dar lui
Mehmet-Ali respectiv... un ceas, in
schimbul /beliscului de la Luxor,
în unele azuri apar flagrant și
mentalități colonialiste : „A reda aceste obiecti prețioase unor țări in
capabile să 'e asigure salvarea în
seamnă să tmpli cu apă o cadă de
baie găurită, afirmă un muzeograf
englez. Dealfcl, dr. David Wilson,
directorul hi British Museum, este
net : „Nimic nu va ieși din British
Museum".
Sentimentului de injustiție, de
perpetuare slegii celui mai tare pe
care-1 resist țările rămase în
urmă, i se daugă și un alt factor
nu mai puin important : multe
dintre aceste obiecte prezente in
muzeele de ;rtă, în colecțiile parti
culare din ările occidentale sint
privite ca ample curiozități sau
simple piesg de muzeu,. în timp ce
pentru țărik de origine ele apar
încărcate de profunde semnificații
spirituale. „Tntru noi, o sculptură
din Benin ești mai mult decit un obiect de arta— declara secretarul
general al oi,anizației muzeelor și
monumenteloi africane. Kwasi My
les. Ea posed o deosebită valoare
culturală și efectivă. Obiectele în
grămădite
stăzi in magaziile
supraîncărcate ale muzeelor occi
dentale ar plea fi cu mult mai
bine apreciate dacă ar fi arătate
popoarelor le, ai căror străbuni
le-au creat și pentru care ele au,
din acest moți, o semnificație deo
sebită".
Dar nu est< vorba doar de va
loarea cultural și afectivă a aces
tor opere de irtă. „Țările care au
lichidat colontllsmul — arăta poe
tul libanez S.;ah Stetie, președin
tele Comitetuii interguvernamen
tal al UNESC1 pentru promovarea
reîntoarcerii imurilor culturale în
țările lor de origine — incearcă
să-și defineasi, identitatea lor na
țională și polihă și să dea un con
ținut real acerei identități. Pentru
ele, aceste obiete constituie dovada
vie a conștimțl lor culturale, ele
sint nu numai > mărturie a trecu
tului, ci și c granție pentru viito
rul lor".

Valenin PĂUNESCU
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